
У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕСЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 27 жовтня 2011 року                                                                               № 1006 
                                             
Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності м. Кіровограда, 
які підлягають приватизації 
 

Згідно з пунктом 30 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статтями 2, 4, 5, пунктом 3 статті 7 
Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)”, пунктом 1 Державної програми приватизації на                
2000-2002 роки, затвердженої Законом України „Про державну програму 
приватизації України”, Програмою приватизації об’єктів комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда на 2000-2002 роки, 
затвердженою рішенням Кіровоградської міської ради від 12 вересня                  
2000 року № 626, Кіровоградська міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності м.Кіровограда,  

які підлягають приватизації, що додається. 
2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від  2 червня 

2008 року № 536 «Про затвердження додаткового переліку об’єктів 
комунальної власності, які підлягають відчуженню (приватизації) у                   
2008-2009 роках», а саме: 

виключити з переліку об’єктів, які підлягають відчуженню 
(приватизації),  приміщення по вул. Карла Маркса, 62 площею  80,0 кв.м, 
орендар ПП «Комерційний центр «Побут сервіс»; 

змінити спосіб відчуження (приватизації) з викупу на аукціон 
нежитлового підвального приміщення по вул. Волкова, 11, корп.1 площею 
155,8 кв.м, колишній орендар Колесник В.М. 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від                       
16 лютого 2010 року № 3022 «Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності, які підлягають відчуженню (приватизації) в                     
2010 році», а саме виключити з додаткового переліку об’єктів, які підлягають 
відчуженню (приватизації), нежитлову будівлю сараю по  вул. Єгорова, 17 
площею 15,4 кв.м, покупець Шмалько К.В. 
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4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від                       
21 вересня 2010 року № 3878 «Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності, які підлягають відчуженню (приватизації) в                     
2010-2011 роках», а саме виключити з переліку об’єктів, що є у власності 
територіальної громади м.Кіровограда, які підлягають відчуженню 
(приватизації), нежитлову будівлю по вул. Волкова, 24-б площею 85,75 кв.м, 
колишній орендар Іздебський В.О. 

5. Управлінню власності та приватизації  комунального майна 
Кіровоградської міської ради провести приватизацію об’єктів за незалежною 
оцінкою та за погодженням з відповідним заступником міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради. 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань управління комунальною власністю та 
приватизації та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Василенка І.М. 
 
 
 
Міський голова                                                                      О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


