
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від  18 квітня  2013  року                                                                                      №   227 
 
                                 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
“Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності м. Кіровограда, 
які підлягають приватизації”   
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, згідно з п. 5 ст. 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 2, 4, 5, п. 3 ст. 7 Закону 
України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)”, виконком Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Погодити проект рішення  Кіровоградської міської ради “Про 

затвердження переліку об’єктів комунальної власності м. Кіровограда, які 
підлягають приватизації”,  що додається. 

2. Управлінню власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради забезпечити внесення даного проекту рішення 
на розгляд міської ради на чергову сесію. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 

 
 
 

Міський голова                                                                             О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шовенко 24 15 39  

 



 
ПОГОДЖЕНО 

 
Рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради 
18  квітня 2013  
№ 227 

                                                                                        
                              Проект 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «______» __________ 2013 року                                    №  ______ 
                                             
Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності м. Кіровограда, 
які підлягають приватизації 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, 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)” 
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  02 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. Дзержинського, 96-а/54 
площею 24,76 кв.м (колишній орендар Яременко В.М.), приміщення по                  
вул. Гоголя, 49 площею 20,0 кв.м (орендар ПП Отян О.М.). 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від                       
17 червня 2008 року № 591 “Про внесення змін та доповнень до додатка до 
рішення Кіровоградської міської ради від  02 червня 2008 року № 536 «Про 
затвердження додаткового переліку об’єктів комунальної власності, які 
підлягають відчуженню (приватизації) у 2008-2009 роках», а саме виключити 

 



2 
з переліку об’єктів, які підлягають відчуженню (приватизації),  приміщення 
по вул. Чигиринській, 7 площею 83,25 кв.м (орендар Рябоконь С.В.).  

4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від                       
30 жовтня 2008 року № 1354 «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.  В'ячеслава Чорновола, 16 
площею 98,8 кв.м (колишній орендар Кириллов В.С.). 

5. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від                       
27 серпня 2009 року № 2411 «Про затвердження додаткового переліку 
об’єктів комунальної власності, які підлягають відчуженню (приватизації) у 
2009-2010 роках», а саме виключити з переліку об’єктів, які підлягають 
відчуженню (приватизації),  приміщення по вул.  Волкова, 11, корп.1 площею 
330,0 кв.м (орендар ТОВ “Інтер'єр-97”). 
   6. 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 протягом 2013 року; 
 продовжити протягом 2013 року виконання рішень Кіровоградської 
міської ради щодо відчуження (приватизації) об'єктів комунальної власності 
міста, які були прийняті у попередні роки. 

7.  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шовенко 24 15 39 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення Кіровоградської 
міської ради  
«____» __________ 2013  
№  ________ 

  
Перелік об’єктів комунальної власності м. Кіровограда,  

які підлягають приватизації 
 
№ 
п/
п 

Назва об`єкта та його 
адреса 

Орендар-
покупець, 
заявник 

Спосіб 
приватиза-

ції 

Характерис-
тика 

приміщення 

Площа 
відчужен-
ня (кв.м) 

Група «А» 
1 Нежитлове приміщення 

по вул. В'ячеслава 
Чорновола, 1-в 

ТОВ “ІСП 
Шторм” 

викуп вбудоване, 
підвальне 

133,8 

2 Нежитлове приміщення 
по вул. В'ячеслава 
Чорновола, 1- б 

Підприємство 
“Зірочка” ТОВ 

викуп 1 поверх 41,8 

3 Нежитлові приміщення 
по вул. Великій 
Перспективній, 40 

ПП Щербак О.В. викуп 1 поверх 5,0 
1,8 

4 Нежитлове приміщення 
по просп. 
Комуністичному,  1-б 

ПП “ТАХ С” викуп підвальне 54,7 

5 Нежитлове приміщення 
по вул. Космонавта 
Попова, 26, корп. 5 

Тимошенко А.А. викуп 1 поверх 94,8 

6 Нежитлове приміщення 
по вул. Короленка, 58/12 

ФОП                 
Ткаченко В.В. 

викуп підвальне 22,5 

7 Нежитлове приміщення 
по вул. Орджонікідзе, 
17/19 

Фурманська І.В. викуп 1 поверх 107,7 

8 Нежитлове приміщення 
по вул. Поповича, 7-в 

ФОП         
Федорова О.В. 

викуп 1 поверх 21,54 

9 Нежитлові приміщення 
по пров. Тракторному, 8 

- аукціон 19/100 
домоволодіння 

80,31 

10 Нежитлове приміщення 
по вул. Космонавта 
Попова, 26, корп. 5 

ФОП                 
Кемелєва Л.Г.        

викуп 1 поверх 43,5 

11 Нежитлове приміщення 
по вул. Тимірязєва, 62 

ФОП                      
Лазутін Д.І.      

викуп 1 поверх 25,8 

12 Нежитлове приміщення 
по вул. Великій 
Перспективній, 62 

Приватне акціонерне 
товариство 
“Міжнародна 
акціонерна авіаційна 
компанія “УРГА”  

викуп 1 поверх 37,7 

 
Начальник управління  власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради                           О.Щербина  


