
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від  27 березня 2012 року                                                                                   №  234 
 

м. Кіровоград 
 

Про оформлення права власності 
на об`єкти нерухомого майна   за 
територіальною громадою м.Кіровограда, 
в  особі Кіровоградської міської  ради 
 

Керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на 
нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від            
07.02.2002 р. № 7/5 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 
18.02.2002 р. № 157/6445, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради   

 
В И Р І Ш И В: 

 
1.Оформити право власності з видачею свідоцтв про право власності 

на об`єкти нерухомого майна, які підлягають приватизації, за територіальною 
громадою м. Кіровограда, в особі Кіровоградської міської ради, згідно з 
додатком.  

2. Внести зміни в пункт 2 додатка до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 11 жовтня 2010 року № 977 «Про 
оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна за територіальною 
громадою м. Кіровограда, в особі Кіровоградської міської ради», а саме  
замість слів «нежитлове приміщення по вул. Айвазовського, 20» слід читати 
«комплекс будівель по вул. Айвазовського, 20». 

3.Управлінню власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради направити дане рішення до                                   
ОКП “Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації” для 
підготовки документів та свідоцтв про право власності на об`єкти 
нерухомого майна за територіальною громадою м. Кіровограда, в особі 
Кіровоградської міської ради. 

4.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 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 27 березня 2012 року № 234 
  
 

П Е Р Е Л І К  
об’єктів нерухомого майна, на які оформляється право власності 

 
1. Нежитлове приміщення по вул. Героїв Сталінграда, 26 площею 35,5 кв.м 
2. Нежитлове приміщення по вул. Жовтневої революції, 31 площею 74,4 кв.м 
3. Нежитлове приміщення по вул. Повітрянофлотській, 67, корп. 2 площею 
329,4 кв.м 
4. Нежитлове приміщення по вул. Дзержинського, 97 площею 37,0 кв.м 
5. Нежитлові приміщення по вул. Дзержинського, 39/14 площею 11,7 кв.м, 
48,3 кв.м 
6. Нежитлове приміщення по вул. Червоногвардійській, 20/37 площею              
64,0 кв.м 
7. Нежитлове приміщення по пров. Фортечному, 19 площею 175,8 кв.м 
 

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


