
 

                 
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 30 травня 2013 року                                                                      №  2370 
                                             
Про надання дозволу на відчуження  
шляхом обміну нежитлових приміщень 
 
           Розглянувши клопотання ТОВ "МЕДИЛЕН" від 23.04.2013 та фізичної 
особи-підприємця Гуцалюк М.В. від 23.04.2013, враховуючи необхідність 
відновлення цілісності об'єкта нерухомості, а саме: нежитлової будівлі, 
розташованої по вул. Медведєва, 11 у м. Кіровограді, керуючись статтею 143 
Конституції України, пунктом 30 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 715 Цивільного 
кодексу України, Кіровоградська міська рада  
 

 В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Надати дозвіл на відчуження шляхом обміну нежитлового 
приміщення в  корпусі  № 3  будинку № 16  по  вул.  Жовтневої  революції в 
м. Кіровограді (загальна площа 70,0 кв.м), що належить до комунальної 
власності територіальної громади  міста Кіровограда, на нежитлове 
приміщення  в будинку № 11 по вул. Медведєва в м. Кіровограді (загальна 
площа  35,5 кв.м), що належить товариству з обмеженою відповідальністю 
"МЕДИЛЕН".  

2. Надати дозвіл на відчуження шляхом обміну нежитлового 
приміщення в будинку № 18 по вул. Фрунзе в м. Кіровограді (загальна                
площа 64,4 кв.м), що належить до комунальної власності територіальної 
громади  міста Кіровограда, на нежитлове приміщення в будинку № 11 по                              
вул. Медведєва в м. Кіровограді (загальна площа 29,2 кв.м), що належить 
фізичній особі-підприємцю Гуцалюк М.В.  

3. Доручити Кіровоградському міському голові укласти договори міни 
нежитлових приміщень від імені територіальної громади міста Кіровограда 
після проведення незалежної оцінки об'єктів міни. 

4. Управлінню власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради підготувати договори міни нежитлових 
приміщень. В умовах договорів міни передбачити, що кожна сторона 
договору несе половину витрат, пов'язаних зі сплатою державного мита та 
всіх інших витрат.
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5. Після укладення договорів міни нежитлових приміщень управлінню 
власності та приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради 
прийняти на баланс нежитлові приміщення в будинку № 11 по                          
вул. Медведєва загальною площею  35,5 кв.м та загальною                                  
площею  29,2 кв.м. 

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 
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