
У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 20 грудня 2011 року                                                         № 1116 
                                             
Про внесення доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради  
від 27 жовтня 2011 року № 1006 
 

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”, 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 доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від            

27 жовтня 2011 року № 1006 «Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності, які підлягають приватизації», а саме перелік об’єктів 
комунальної власності м. Кіровограда,  які підлягають приватизації, 
доповнити пунктами 3, 4 та 5 в редакції, що додається. 

2.  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 
рішенням Кіровоградської 
міської ради  
від 20 грудня 2011 року  
№  1116 
  

Перелік об’єктів комунальної власності м. Кіровограда,  які підлягають приватизації  
 

№ 
п/п 

Назва об`єкта та 
його адреса 

Орендар-
покупець, 
заявник 

Спосіб 
привати-

зації 

Балансо-
утримувач 

Залишкова 
балансова 
вартість 
(грн.) 

Сума 
поліпшення 
орендованого 
приміщення 

(грн.) 

Характерис-
тика 

приміщення 

Площа 
відчужен-
ня (кв.м) 

Примітка 

Група «А» 
3. Нежитлове 

приміщення по 
вул.Великій 
Перспективній, 40 

ТОВ фірма 
«Хвилинка» 

викуп КП 
«Управління 
будинками 

Кіровоградсь-
кої міської 

ради» 

35535,0 - 1 поверх, 
документаль

не фото 

98,0 майно 
приватизо-

ване в                 
1995 році 

4. Нежитлове 
приміщення по 
вул.Калініна, 32 

ПП «Будпласт-
груп» 

викуп КП «Тепло-
енергетик» 

7813,0 88268,0 окремо 
розташоване, 
перукарня 

178,9  

5. Нежитлове 
приміщення по 
вул.Декабристів, 
8/22 

Креузова Л.В. викуп ЖЕК №1 - - підвальне               
під кв.№17 

20,20 співвласник 

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



 


