
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня 2011 року                                              № 637

Про внесення змін та доповнень до
рішень Кіровоградської міської ради

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. 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.Набережній, 13 площею  64,24 кв.м, 
колишній орендар Костюкова А.Ю., підвальне приміщення по 
просп.Перемоги, 2 площею 75,0 кв.м, колишній орендар Лизогуб Л.О., 
приміщення по вул.50 років Жовтня, 22 площею 31,0 кв.м, колишній орендар 
ПП Логвіненко Г.А., приміщення по вул. Волкова, 18, корп.2 площею            
82,17 кв.м, колишній орендар Карман В.І., підвальне приміщення по 
вул.Карла Маркса, 11/11, корп. 6, покупець Пономаренко Т.О., приміщення 
по вул.Глинки, 6, покупець Васильченко М.О. приміщення по 
вул. Гоголя, 62 площею 131,59 кв.м, орендар Лебедик О.М., приміщення по 
вул.Єгорова, 40 площею 16,17 кв.м, орендар-покупець Кіровоградське 
обласне регіональне відділення спілки підприємців малих, середніх і 
приватизованих підприємств України; комплекс будівель по вул.Верхній 
Биковській, 56 площею 402,1 кв.м, орендар ПП «Юліус»;

змінити спосіб відчуження (приватизації) з аукціону на викуп 
нежитлового підвального приміщення по вул.Єгорова, 8 площею 208,6 кв.м, 
орендар ПП Бур’янова Т.В.;
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змінити спосіб відчуження (приватизації) з викупу на аукціон 

нежитлового приміщення по вул.Кропивницького, 7, корп.2 площею                
563,9 кв.м, орендар ТОВ фірма «ІНІЙ», нежитлового приміщення по 
пров.Фортечному, 21-д площею 220,6 кв.м, колишній орендар філія 
«Кіровоградське відділення Промінвестбанку», нежитлове приміщення за 
адресою: сел.Гірниче, вул.Лінія 10-а, буд.53, колишній орендар ПП «ОВ».

2. 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 2 червня 2008 року № 536 «Про 
затвердження додаткового переліку об’єктів, які підлягають відчуженню 
(приватизації) у 2008-2009 роках», а саме виключити з переліку об’єктів, які 
підлягають відчуженню (приватизації), нежитлове приміщення по 
вул.Хабаровській, 7 площею 18,0 кв.м, колишній орендар Дем’яненко О.Г.,
нежитлове приміщення по вул.Академіка Корольова, 21 площею 392,0 кв.м, 
колишній орендар ПП «Фауст».

3. 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), нежитлове приміщення по вул.Дзержинського, 88
площею 27,45 кв.м, орендар Подскольнюк І.В., підвальне приміщення по 
вул.Дзержинського, 96-а площею 17,0 кв.м, покупець Альошичева Т.Г.

4. 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), нежитлове приміщення по вул.Єгорова, 17 
площею 15,92 кв.м, колишній покупець Квасов В.І.

5. 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 по вул.Гоголя, 42 площею 374,5 кв.м, 
покупець Товариство «Вспульнота Польська»;

в додатковому переліку об’єктів, які підлягають відчуженню 
(приватизації), замінити слова «група «Д» незавершене будівництво гаражів 
по вул.Леваневського в кількості 6 штук № 60, 70, 71, 72, 73, 74, площею 
31,12 кв.м кожний, спосіб приватизації - аукціон» на слова «група «А» 
нежитлові будівлі гаражів по вул.Леваневського, 1-є в кількості 6 штук, 
спосіб приватизації - викуп: № 60 площею 21,8 кв.м, покупець Донцова Г.В., 
№ 70 площею 21,7 кв.м, покупець Нагорний М.П., № 71 площею 21,7 кв.м, 
покупець Ткаченко В.Г.,   № 72 площею 21,7 кв.м, покупець Муренко В.Д.,   
№ 73 площею 21,2 кв.м, покупець Баранов С.Н., № 74 площею 21,7 кв.м, 
покупець Баранов С.Н.».
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6. Внести зміни та доповнення до рішення Кіровоградської міської 

ради від 7 жовтня 2010 року № 4082 «Про затвердження додаткового 
переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають відчуженню 
(приватизації) в 2010-2011 роках», а саме:

виключити з додаткового переліку об’єктів, які підлягають 
відчуженню (приватизації), нежитлове приміщення по вул.В’ячеслава 
Чорновола, 1-в площею 305,8 кв.м, колишній орендар ФОП Матко А.О., 
нежитлове приміщення по вул. Генерала Жадова, 21-в площею 70,39 кв.м, 
колишній орендар ФОП Попов Д.І., нежитлове приміщення по вул.Генерала 
Родимцева, 100 площею 181,1 кв.м, колишній орендар ФОП Матко А.О.;

змінити спосіб відчуження (приватизації) з викупу на аукціон 
нежитлового приміщення по вул. Айвазовського, 20 площею 364,3 кв.м, 
колишній орендар ФОП Матко А.О., нежитлового приміщення по 
вул.Повітрянофлотській, 67, корп.1 площею 212,0 кв.м, колишній орендар 
Олексієвець О.М.

7. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності,  які підлягають 
відчуженню (приватизації), що додається.

8. Управлінню власності та приватизації  комунального майна 
Кіровоградської міської ради:

провести відчуження (приватизацію) об’єктів за незалежною оцінкою
та за погодженням з відповідним заступником міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради;

продовжити виконання рішень Кіровоградської міської ради щодо 
відчуження (приватизації) об’єктів комунальної власності міста, які були 
прийняті до 4 квітня 2011 року.

9.  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


