
                  ПРОЕКТ 

 

___________ сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   ________  20____  року         №_____ 

м. Знам`янка 

 

Про затвердження Положень про органи 

самоорганізації населення – будинкові 

та квартальні комітети та переліку  

територій, у межах яких вони діють 

 

 З метою створення умов для участі жителів міста у вирішенні питань місцевого 

значення, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів 

шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, керуючись ст.7 Закону України «Про 

органи самоорганізації населення», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

В  и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити Положення про органи самоорганізації населення – будинкові та 

квартальні комітети (додаються). 

2. Визначити території, у межах яких діють органи самоорганізації населення – 

будинкові комітети (згідно з додатком 1) та квартальні комітети (згідно з додатком 

2). 

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради: від 22.03.2011 року 

№188 «Про затвердження Положень про органи самоорганізації населення – 

будинкові та квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють», 

від 23.08.2012 року №696 «Про внесення змін до Положення про органи 

самоорганізації населення», від 11.12.2013 року №1141 «Про внесення доповнень до 

Положення про органи самоорганізації населення», від 25.07.2014 року №1435 «Про 

визначення у новій редакції територій, у межах яких діють органи самоорганізації 

населення – будинкові та квартальні комітети», від 20.03.2015 року №1667 «про 

внесення змін до Положень про органи самоорганізації населення», від 17.04.2015 

року №1694 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25 липня 2014 року 

№1435 «Про визначення у новій редакції територій, у межах яких діють органи 

самоорганізації населення – будинкові та квартальні комітети». 

4. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Знам’янської міської ради (нач.Л.Лаптєва), щорічно під час формування бюджетних 

запитів, передбачити кошти на фінансову підтримку комунального підприємства 

«Знам`янська житлово-експлуатаційна контора №1» (кер.Е.Дегтяр)  

5. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради 

_______________________. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань з 

питань депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності 

(гол._______________). 

 

 

 

     



                     

Затверджено 

         рішенням міської ради 

       від  «___»_____2016 року №________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про орган самоорганізації населення 

 

Будинковий комітет 

№______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

     (територія, у межах якої діє орган самоорганізації (назва вулиць, номера будинків) 

________________________________________________________________________ 

(юридична адреса органу самоорганізації) 

1. Загальні положення 

Будинковий комітет – представницький орган, що створюється жителями, які на 

законних підставах проживають на території міста у межах якої він діє. 

Будинковий комітет у своїй діяльності керується Законами України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації населення”, рішеннями органу 

місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, Положенням про орган 

самоорганізації населення, рішеннями зборів жителів, які проживають у межах дії 

будинкового комітету. 

1.1. Будинкові комітети є органом самоорганізації населення, які: 

 реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні; 

 здійснюють свої повноваження на громадських засадах. 

1.2. Будинкові комітети створюються рішенням міської ради в межах кількох будинків у 

комунальному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних 

кооперативів, які обслуговуються комунальним підприємством "Знам’янська 

житлово-експлуатаційна контора №1" (КП "ЗЖЕК №1")  

1.3. Будинкові комітети обираються в кількісному складі – відповідно до кількості 

будинків, що входять у межі будинкового комітету. 

1.4. Загальні збори громадян по виборах будинкового комітету організовуються відділом 

по обслуговуванню ради Знам’янської міської ради за рішенням виконавчого 

комітету міської ради. Протокол зборів про обрання складу будинкового комітету 

підписується головою і секретарем зборів і передається виконавчому комітету 

міської ради. 

1.5. Переобрання будинкового комітету, відкликання, обрання окремих його членів, 

замість вибулих, чи зміна кількісного складу комітету, здійснюється зборами 

жителів, які проживають у межах дії будинкового комітету. 

1.6. Будинковий комітет обирається терміном на строк повноважень відповідної ради. 

1.7. Будинкові комітети звітують один раз на рік про свою роботу на загальних зборах 

жителів мікрорайону міста, на території якого діє будинковий комітет. 

1.8. Будинкові комітети в своїй роботі підтримують тісний зв`язок з відділом по 

обслуговуванню ради Знам’янської міської ради, управлінням містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства, КП "ЗЖЕК №1", з депутатами 

міської ради. 

1.9. Граничний вік членів будинкового комітету – 70 років. 

2 Повноваження будинкових комітетів 



Будинковому комітету, як органу самоорганізації населення, у межах території його 

діяльності надаються такі повноваження: 

2.1. Представляти у міській раді та її виконавчому комітеті інтереси жителів будинків, 

які розташовані в межах дії будинкового комітету. 

2.2. Проводити роз`яснювальну роботу серед мешканців будинків по зберіганню 

житлового фонду та оплати за надані житлово-комунальні послуги в 100% розмірі. 

2.3. Здійснювати контроль за якістю житлово-комунальних послуг, що надаються  

громадянам, які проживають у житлових будинках на території діяльності 

будинкового комітету та за якістю проведених у зазначених житлових будинках 

ремонтних робіт. 

2.4. Залучати мешканців будинків до підтримання чистоти і порядку в будинках, до 

ремонту малих архітектурних форм, благоустрою прибудинкових територій, 

озеленення дворів та вулиць, охорони зелених насаджень. 

2.5. Брати участь в обстеженні технічного стану будинків із інженерними працівниками 

КП "ЗЖЕК №1". 

2.6. Видавати доручення та характеристики на мешканців будинків, довідки про склад 

сім’ї (за умови, якщо людина проживає без прописки за даною адресою), складати 

списки жителів будинків та своєчасно вносити в них зміни. 

2.7. Залучати мешканців будинків до практичного виконання рішень міської ради та її 

виконавчого комітету. 

2.8. Організовувати на добровільних засадах участь населення у проведенні робіт з 

благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибудинкових територій, 

обладнання дитячих та спортивних майданчиків.  

2.9. Здійснювати контроль за своєчасним вивозом побутового сміття, дотриманням 

правил санітарного утримання житла та  прибудинкових територій. 

2.10. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, самотнім 

громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити 

пропозиції з цих питань виконавчому комітету міської ради. 

2.11. Сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями. 

2.12. Вивчати громадську думку жителів, що проживають у межах дії будинкового 

комітету, з питань життєдіяльності міста, відкритості у діяльності міської влади та по 

результатах вносити пропозиції виконавчій владі. 

2.13.  Інформувати жителів кварталу про діяльність виконавчих органів міської ради, 

проведення міських заходів. 

3. Права будинкових комітетів 

Членам будинкових комітетів надаються такі права: 

3.1. Здійснювати повсякденний контроль за 100% оплатою за надані житлово-комунальні 

послуги, станом благоустрою будинків, дворів, пред`являти до власників квартир та 

КП "ЗЖЕК №1" вимоги по усуненню порушень правил утримання житла та 

підтриманню належного санітарного стану і благоустрою будинку та прилеглої 

території, при необхідності надавати представникам комунальних підприємств міста 

та державних установ необхідну не конфіденційну інформацію щодо проживаючих в 

кожній квартирі. 

3.2. У складі комісії брати участь у складанні актів про порушення обов`язкових правил 

для проживаючих у багатоповерхових будинках. 

3.3. Вносити до міської ради пропозиції по утриманню житлового фонду, покращенню 

благоустрою та санітарного стану прибудинкової території; мати право бути 

присутніми на засіданнях міської ради та її виконавчого комітету з питань, що  

стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом 

самоорганізації населення – будинковим комітетом. 



3.4. Позачерговий прийом керівництвом міської ради та її виконавчого комітету, 

керівниками відділів, управлінь та інших структурних підрозділів міськвиконкому. 

 

4. Організація роботи будинкових комітетів 

4.1. Будинкові комітети обирають зі свого складу голову та заступника голови. Членами 

будинкового комітету являються секретарі від кожного будинку, голови об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних 

кооперативів (ЖБК), що знаходяться в межах будинкового комітету. 

4.2. Голова та заступник голови будинкового комітету: 

 організовують роботу  комітету; 

 скликають і проводять засідання; 

 забезпечують ведення діловодства (складання списків жителів будинків за 

поданнями секретарів, своєчасне внесення змін до цих списків, видача 

характеристик та доручень, тощо); 

 організовують виконання рішень виконавчого комітету, міської ради; 

 підтримують тісний зв`язок із відповідними відділами та управліннями 

міськвиконкому, депутатами міської ради; 

 проводять практичну роботу при підтримці жителів будинків; 

 звітують перед відділом по обслуговуванню ради Знам’янської міської ради про 

проведену ними роботу двічі на рік. 

4.3. Формою роботи будинкового комітету  є засідання, яке скликається головою або 

заступником голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 

4.4.  Засідання будинкового комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 

половини його загального складу. 

4.5. Для забезпечення роботи будинковий комітет може утворювати комісії по розгляду 

звернень громадян, вивченню спірних питань.  

4.6. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов`язки на громадських 

засадах. 

 

5. Стимулювання роботи голів та секретарів будинкових комітетів 

 

5.1. За поданням відділу по обслуговуванню ради Знам’янської міської ради виконавчий 

комітет міської ради, міський голова можуть запроваджувати надання головам 

будинкових комітетів щорічної матеріальної допомоги. 

5.2. Виконавчий комітет міської ради здійснює річну передплату газети “Знам`янські 

вісті” діючим головам та секретарям будинкових комітетів та ветеранам, які 

займалися громадською роботою більше 20  років. 

5.3. КП "ЗЖЕК №1" звільняє голів будинкових комітетів від сплати за послуги з 

утримання житлових будинків та прибудинкових територій, внутрішньобудинкових 

мереж та послуг по усуненню аварійних ситуацій у розмірі 50% у межах фінансової 

підтримки підприємству. 

5.4. КП "ЗЖЕК №1" звільняє секретарів будинкових комітетів від сплати за послуги з   

утримання житлових будинків та прибудинкових територій, внутрішньобудинкових 

мереж та послуг по усуненню аварійних ситуацій у розмірі 25% у межах фінансової 

підтримки підприємству. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Затверджено 

                     рішенням міської ради 

          від  «____»______2016р. № 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про орган самоорганізації населення 

 

Квартальний комітет  №_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

     (територія, у межах якої діє орган самоорганізації (назва вулиць, номера будинків) 

________________________________________________________________________ 

(юридична адреса органу самоорганізації) 

І. Загальні положення 

 Квартальний комітет - представницький орган, що утворюється жителями, які на 

законних підставах проживають на території кварталу. 

Квартальний комітет у своїй діяльності керуючись законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», рішеннями органу 

місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, Положенням про орган 

самоорганізації населення, рішеннями зборів жителів, які проживають у межах дії 

кварталу. 

1.1. Квартальні комітети є органами самоорганізації населення, які: 

 реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні; 

 здійснюють свої повноваження на громадських засадах. 

1.2. Квартальні комітети створюються за територіальною ознакою рішенням міської ради. 

Територія їх діяльності визначається міською радою в межах території кількох, однієї 

або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови. 

1.3. Квартальні комітети обираються в кількості 3-7 чоловік терміном на строк 

повноважень відповідної ради 

1.4. Загальні збори громадян по виборах квартального комітету скликаються за рішенням 

виконавчого комітету міської ради. Протокол зборів про обрання складу квартального 

комітету підписується головою і секретарем зборів і передається виконавчому 

комітету міської ради. 

1.5. Квартальні комітети звітують про свою роботу під час звітно-виборчих зборів по 

закінченню строку повноважень квартального комітету. 

1.6. Загальна координація діяльності квартальних комітетів здійснюється виконавчим 

комітетом міської ради через наради голів квартальних комітетів. 

1.7. Граничний вік членів квартального комітету – 70 років. 

 

2. Повноваження квартального комітету 

Квартальному комітету, як органу самоорганізації населення, у межах території 

його діяльності надаються такі повноваження: 

2.1.   Представляти  у міській раді та її виконавчому комітету інтереси жителів кварталу. 

2.2. Проводити роз`яснювальну роботу серед мешканців вулиць по зразковому 

утриманню дворів, вулиць, комунальних мереж, громадських колодязів, кладовищ. 

2.3. Організовувати на добровільних засадах участь мешканців кварталу у проведенні 

робіт з благоустрою, озеленення та утримання у належному стані вулиць, 

прибудинкових територій, здійснювати заходи по охороні природи. 



2.4. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, самотнім 

громадянам, дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, вносити 

пропозиції з цих питань  виконавчому комітету міської ради. 

2.5. Сприяти виконавчому комітету міської ради у здійсненні заходів по запобіганню 

дитячої бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх. 

2.6. Видавати довідки, характеристики мешканцям вулиць при наявності складених 

попередньо списків жителів, що проживають на території, закріпленої  за 

квартальним комітетом. 

2.7. Організовувати мешканців кварталу на участь у конкурсі на звання «Краща вулиця». 

2.8. Сприяти депутатам міської, обласної рад в організації їх зустрічей з виборцями. 

2.9. Залучати мешканців вулиць до практичного виконання рішень міської ради та її 

виконавчого комітету. 

2.10. Інформувати мешканців кварталу про діяльність міської ради та виконавчого 

комітету. 

 

3. Права квартальних комітетів 

3.1. Проводити загальні збори мешканців для обговорення питань, які належать до 

компетенції квартального комітету. 

3.2. Здійснювати на території своєї діяльності контроль за станом благоустрою, 

пред`являти вимоги до власників будинків по усуненню порушень правил утримання 

житла та підтриманню належного санітарного стану і благоустрою прилеглої 

території. 

3.3. У складі комісії брати участь у складанні актів про порушення обов`язкових правил 

для проживаючих на території діяльності квартального комітету; брати участь у 

роботі комісій по розділу майна та вирішенні інших спірних питань. 

3.4. Вносити пропозиції, звертатися з клопотанням у питаннях, які належать до відання 

квартальних комітетів, до міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій 

міської ради, депутатів, відділів і управлінь виконавчого комітету, підприємств,  

установ та інших організацій. 

 

4. Організація роботи квартального комітету 

4.1. Квартальні комітети обирають із свого складу голову, заступника голови та 

секретаря, здійснюють розподіл обов’язків між членами комітету. 

4.2. Формою роботи квартального комітету є засідання, яке скликається головою або 

заступником голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 

4.3. Засідання квартального комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 

половини його загального складу. 

4.4. Для забезпечення роботи квартальний комітет  може  утворювати комісії по розгляду 

звернень громадян, вивченню спірних питань.  

4.5. Члени квартального комітету органу самоорганізації населення виконують свої 

обов`язки на громадських засадах. 

4.6. Квартальні комітети мають штамп  такого зразка: 

м.Знам`янка 

квартальний 

комітет № ____ 

4.7. Голова та заступник голови квартального комітету: 

 організовують роботу  комітету; 

 скликають і проводять засідання; 

 забезпечують ведення діловодства (складання списків жителів кварталу, 

своєчасне внесення змін до них, видача характеристик та доручень, тощо); 

 організовують виконання рішень виконкому, ради; 



 підтримують тісний зв`язок із відповідними відділами та управліннями 

міськвиконкому, депутатами міської ради; 

 проводять практичну роботу при підтримці жителів кварталу; 

 звітують перед організаційним відділом міськвиконкому про проведену ними 

роботу двічі на рік. 

5. Стимулювання роботі голів квартального комітету 

 

5.1. За поданням відділу по обслуговуванню ради Знам’янської міської ради виконавчий 

комітет міської ради, міський голова можуть запроваджувати надання головам 

квартальних комітетів щорічної матеріальної допомоги. 

5.2. Виконавчий комітет міської ради здійснює річну передплату газети “Знам`янські 

вісті” діючим головам квартальних комітетів та ветеранам, які займалися 

громадською роботою більше 20 років. 

5.3. КП «ЗЖЕК №1»  звільняє голів квартальних комітетів від сплати за послуги з 

вивезення та утилізації твердих побутових відходів у розмірі 100% у межах 

фінансової підтримки підприємству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Додаток 1 

                    до рішення міської ради 

         від  «___»_____20__ року № 

 

 Межі 

будинкових комітетів у комунальному і громадському житловому фонді та фонді 

житлово-будівельних кооперативів м. Знам’янка 

№ буд. 

ком. 

Будинки, які закріплені за будинковим комітетом 

Привокзальна частина міста 

1 вул. Привокзальна, 2, 4, 6, 18, 20, 22, КМС-63 

2 вул. Привокзальна, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 7 (ЖБК), 13 (ЖБК), 17 (ЖБК) 

3 вул. Калініна, 104, 106, 108, 109, 109а, 110, 112, 113а (ОСББ), 111 (ЖБК), 114 

4 вул. Привокзальна, 8 (ОСББ), 10 (ОСББ), 12 (ОСББ), вул. Енергетиків, 19, вул. 

Фрунзе, 122, 122а, 116 (ОСББ) 

5 вул. Фрунзе, 91, вул. Маяковського, 40 (ОСББ), 42, вул. Толстого, 12/36 (ОСББ), 

Фрунзе, 95 (ОСББ), 97, 97а, 97б, 99 

6 вул. Фрунзе, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, вул. Київська, 22, 32, 24 (ОСББ), 26 (ОСББ), 

27 (ОСББ), вул. Некрасова, 1, вул. Маяковського, 38, вул. Суворова, 16 

Центральна частина міста 

7 вул. Жовтнева, 3, 5, 7, 9, вул. Свердлова, 3, 5, 7, 7а, 19, 23 (ОСББ) 

8 вул. Жовтнева, 12, 16, 18, вул. Трудова, 7, вул. Гагаріна, 9, 11, вул. Павлова, 2, 

вул. Чапаєва, 6/8, вул. Інтернаціональна, 10/12, вул. Жовтнева, 15 (ОСББ), 15/1, 

15/2, 15/3 (ОСББ) 

9 вул. Глібко, 2, 6, 28, 32 (ЖБК), вул. Матросова, 27, 29, вул. Гагаріна, 8 (ОСББ), 

12 (ЖБК), вул. Жовтнева, 20, 22 

10 вул. Матросова, 28, вул. Жовтнева, 31, 33, вул. Луначарського, 34 

11 вул. Жовтнева, 39, 43, 45, 47, вул. Пролетарська, 55, 57, 59, вул. Радянська, 39, 44, 

46, 48 

12 вул. Жовтнева, 49, 51, 53, вул. Дмитрівська, 29, 31, 33, вул. Чайковського, 18, 26, 

28, 30, 32, 34 

13 вул. Чайковського, 17, 19, вул. Мусоргського, 29, вул. Дмитрівська, 35, 39, 41 

(ОСББ), вул.Радянська, 50 (ЖБК) 

14 вул. Партизанська, 11, вул. Мусоргського, 1, вул. Гагаріна, 28, 29 (ОСББ) 

15 вул. Скирди, 14, 18, 20 (ОСББ) 

Південна частина міста 

16 вул. Примакова, 66, 64 (ОСББ), вул. Комарова, 57, пров. І Парковий, 12, 

пров.Ульянівський, 13, провулок Транспортний, 4а (кв. 1-16), 6а (кв. 1-16). 

 

                        

 

     

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

                                                          до рішення міської ради 

від  «____»_________ 20__ року  № 

                                       

Перелік територій,  

у межах яких можуть діяти квартальні комітети 

 

№ 

кварталу 

Вулиці, які закріплені за квартальним комітетом 

1 вулиці Павлова, 1-15; буд.19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по вул. Партизанській; 

Інтернаціональна, 2/4, 4; Жовтнева,1, 1-Г;  Свердлова, 15,23 (ОСББ); провулки 

Павлова, 1 (В, А, Г, Д., Є), 2-14; Луначарського, 3; Свердлова, 11 (1-2-3), 11 (1-

2), 9 (1-2), 15 (1-2); проспект ВЛКСМ, 1, 6, 7, 10; Лісний масив; вул. 295 км, 

298 км, 299 км, Сенно-пункт,1,2 

2 вулиці Володарського, 1-97; Матросова, 4-79; Глібка, 29-62, Глібка,44 (ОСББ); 

Гагаріна, 20-32; 2-поверхові будинки №3 і №5 по вул. Чайковського 

3 вулиці Пролетарська, 1-77; Радянська, 1-70; 30 років ВЛКСМ, 1-34; Шевченка, 

15-23 

4 вулиці Лебедя, 1-47; Кримська, 1-50; Дмитрівська, 1-29, 30-74; Кірова, 1-17; 

Свердлова, 28,30,69,71; Шевченка, 32;  Луначарського, 47, 49 

5 вулиці Ціолковського, 1-35; Декабристів, 1-31; Глінки, 3-33;  Глінки, 18 

(ОСББ)Мусоргського, 13-54; Коцюбинського, 2-16; буд. 1-9, 2-36 по вул. 

Партизанській; Пролетарська, 62, 64, 67, 69/1, 69/2, 73, 75, 77/1, 77/2; Скирди, 

1-5; провулки Локомотивний, 1-16; Глинки, 3-6, 9; Декабристів, 2-5;  

6 вулиці Чехова, 1-30; Щорса, 1-27; Лазо, 1-21; Пархоменка, 1-17; Котовського, 

1-12; Коцюбинського, 42, 44, 46; Скирди, 9, 12-а, 33, 35, 37, 39 

7 вулиці Дружби, 1-97а, 2-108; Калініна, 1-107, 2-102; Свердлова, 115-173; 

Дзержинського, 3/1, 3/2, 7; провулки Халтуріна, 9,10; Желябова, 5,6,7,10,13,15; 

І Поперечний, 8,10,16; ІІ Поперечний, 5,6,8,11,11/1,16; 

8 вулиці Куйбишева, 1-106; Леваневського, 1-113, 2-74; Дзержинського, 15, 21;  

провулки Халтуріна, 12, 12а, 13, 19, 21; Желябова, 13, 15а, 16, 21, 22, 24;  І 

Поперечний, 15, 16, 21, 21а, 22, 25, 25а; ІІ Поперечний, 18, 19, 23, 24, 25, 27; 

9 вулиці Будьонного, 1-169; Фрунзе, 1-104; провулки Желябова, 23-52; 

Халтуріна, 22-47; Спортивний, 3-10; Тупий, 3-13; І-й Поперечний, 25-51; 

Гвардійський, 1-31 

10 вулиці Ворошилова, 1-188; Єсеніна, 1-61; Чайковського, 29-158; 

Червоноармійська, 1-74, 77 (16 квартир); Дзержинського, 18, 20, 24, 47, 53, 32 

(24 квартири); провулки Суворова, 15, 16;  Чайковського, 7, 9,17-б 

11 вулиці Маяковського, 1-81; Київська, 1-20; Трояндова, 1-24; Тіниста, 1а-52; 

Каштанова, 5-22; Енергетиків, 4-20; Гулака Артемовського; провулки 

Дзержинського, 8-39; Некрасова, 3-5; Лермонтова, 3-6; Добролюбова, 5-8; 

Кутузова, 3-6; Щербакова, 3-6; Чернишевського, 3-6; Толстого, 4-6,12-а; 

Суворова, 3-6; ІІ Поперечний, 37-42; вул. 305 км, 306 км, 312 км, 314 км 

12 вулиці Ульянівська, 1-141, Осадчого (Транспортна), 1-95, 8,10,14,16,18; 

Осадчого,6 та 8 (ОСББ) 

провулки Кіровоградський, 1,7,10; Транспортний, 3,5,11,12а,14; Ульянівський, 

3,5,8,9,10; І-й Парковий, 7; ІІ-й Парковий, 1а, 4, 4а;  

13 вулиці Примакова, 1-43, 2-40; 8 Березня  2-30, 1-29; Комарова, 2-54, 1-29; 

провулки Прохідний, 9; ІІ-й Парковий, 7; Назарова, 8,11,13а,14,20,20а;  

Кіровоградський, 9,11,12,14,17,18,19,20,21,23,26,30;  вулиця Залізнична, 2-26; 

Залізнична,5 (ОСББ) 

14 вулиці Примакова, 45-109, 42-98; 8 Березня, 31-113, 34-94; Комарова, 31-81, 56-



122, провулки Ульянівський, 17,19,23; І-й Парковий, 8,8а,19; ІІ-й Парковий, 

14,14а,18, 24,26; Транспортний, 6,8,10,12,12а,13,14/1,14/2,17,25,27; Лісний, 1 

15 вулиці Шмідта, 2-56; Назарова, 1-94;  

провулки Кіровоградський, 32; Назарова, 21,27,29,37,39,41; Ульянівський, 

25,28,32;  І-й Парковий, 18,23,26,29; ІІ-й Парковий, 23,25,29,36,42,44 

16 вулиці 8 Робітничих (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Тельмана, Кіровоградська, Тельмана, 

6 (ОСББ) 

17 вулиці Пушкіна, 1-41; Гоголя, 3-45; Перемоги, 1-33 

18 вулиці Московська, 1-61; Островського, 1-54а; провулок Квітковий, 1 

19 вулиця Південна, 1-101 

20 вулиці Челюскіна, 1-45; Набережна, 1-41 

21 вулиці Карла Маркса, 1-87; Селянська, 2-44, 3-83; провулок Шкільний, 2-7 

22 вулиця Леніна, 2-96, в т.ч. Леніна, 30 (ОСББ) 

23 вулиці Петровського, 9-63, 8-100; Дачна, 1-57 та 2-76а; Вокзальна, 4-66; 

провулки Петровського, 4-10а; Садовий, 3-21; Польовий, 3, 4 

24 вулиці Петровського, 59-117 та 102-146; 148 (ОСББ); Дачна, 61-107 та 78-128; 

Вокзальна, 72-116; 

провулки Польовий, 4,8,12; Макаренко, 16; Жуковського, 3,5,11,12 

25 вулиці Польова, 1-90; Жуковського, 1-25; провулки Будівельників, 

1,3,4,4а,6,7,8,9,10;  Польовий, 13,14,12; Жуковського, 13; Макаренка, 1 

26 вулиці І Підлісна, 1-20; Філоненка, 3-28; Ломоносова, 1-12;  Дніпровська, 2-33 

27 вулиці Рози Люксембург, 1-59; Героїв Сталінграда, 1-12 

28 вулиці Бабушкіна, 1-53а; Горького, 1-52/7; провулок Гоголя, 3, 16 

29 вулиці Осипенка, 1-99; Чкалова, 1-85; провулки Заводський; Гоголя, 16-24 

30 вулиці Харківська, 1-108; Галочкіна, 2-80 та 3-11; Нижньонабережна, 3, 4, 5, 

5а, 6 

31 вулиці Миру, 1а-121 та 2-62; Богдана Хмельницького, 3-33; провулок Миру, 4-

40 

32 вулиці Ватутіна, 1-71 та 2-44; Черняховського, 1-67 та 2-74 

33 вулиці Крупської, 2-118 та 1-105; Рози Люксембург, 56/1,56/2, 58-80, 71-93;  

Енгельса, 3-98 та 15-63, 52 (ОСББ); вул. Г.Сталінграду, 6а (ОСББ), Херсонська, 

4-20 та 3-27; Лесі Українки, 19,23,29,31,33,34,35,37,45,50,52,54,64; Тополина, 

19, 23-35, 43, 32, 40, 46; Яблунева, 21, 24, 26, 27, 34; Осіння, 2-40 та 1-27; 

Березова, 13; Кленова, 6, 8; Весняна, 7, 9; Сонячна, 8,18, 19, 22; Франка, 

7,9,11,17а; провулки Р.Люксембург, 4-30 та 3-27; Крупської, 3,4,5,6; Енгельса, 

2-18 та 3-23,  

34 вулиці 70 років Жовтня, 1-71, 33 (ОСББ); Гладуна, 1-61; 37 (ОСББ); Північна, 

1-72; Незалежності, 6,11,17,29,31,48,57,68; Урожайна,  

3,7,8,10,17,26,28,30,32,33,36,37,40,44,49,58;  Новоселів, 3,5,13,15,20,27; 

Проліскова, 4;  Прохорова, 15,40,52,53; 70 років Жовтня, 33 (ОСББ); 37 

(ОСББ) 

 

 


