
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 28 березня 2012 року                                                                       №  1428 
                                             
Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності м. Кіровограда, 
які підлягають приватизації 
 

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”, 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  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 за адресою: проїзд Тінистий, 5 
площею 62,15 кв.м, орендар - МПП НВФ «МЛІК». 

3. Внести зміни до додаткового переліку об’єктів комунальної 
власності, які підлягають відчуженню (приватизації), затвердженого 
рішенням 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 збільшити 
площу нежитлового приміщення по вул. В’ячеслава Чорновола, 1-б на                  
15,0 кв.м, орендар-покупець - ФОП  Зіменко О.М. 
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4. Внести зміни 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:  

в додатковому переліку об’єктів, які підлягають відчуженню 
(приватизації), замінити площу приватизації нежитлового приміщення по 
вул.Володарського, 68 з 192,8 кв.м на 90,3 кв.м (покупець – Кіровоградський 
обком Компартії України); 

виключити з додаткового переліку об’єктів, які підлягають відчуженню 
(приватизації), нежитлове приміщення по вул. Повітрянофлотській, 67, 
корп.1 площею 212,0 кв.м. 

5. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 30 червня 
2011 року № 637 «Про внесення змін та доповнень до рішень 
Кіровоградської міської ради», а саме  в пункті 6 абзацу 3 слова  «нежитлове 
приміщення по вул.Айвазовського, 20» замінити на слова «комплекс будівель 
по вул.Айвазовського, 20», виключити слова «нежитлового приміщення по 
вул. Повітрянофлотській, 67, корп.1 площею 212,0 кв.м, колишній орендар 
Олексієвець О.М.».  

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. 

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 
рішенням Кіровоградської 
міської ради  
від 28 березня 2012 року  
№  1428 

  
Перелік об’єктів комунальної власності м. Кіровограда, 

які підлягають приватизації 
 
№ 
п/
п 

Назва об`єкта та його адреса Орендар-
покупець, 
заявник 

Спосіб 
привати-
зації 

Характерис-
тика 

приміщення 

Площа 
відчужен-
ня (кв.м) 

Група «А» 
1. Нежитлове приміщення по 

вул. Героїв                 
Сталінграда, 26 

ФОП  
Андреєва М.В. 

викуп підвальне 35,5 

2. Нежитлове приміщення по 
вул. Жовтневої            
революції, 31 

ФОП                   
Коряк О.В. 

викуп 1 поверх 74,4 

3. Нежитлове приміщення по 
вул. Повітрянофлотській, 
67, корп. 2 

- аукціон цокольне 329,4 

4. Нежитлове приміщення по 
вул. Дзержинського, 97 

ФОП               
Тєрєхов О.А. 

викуп підвальне 37,0 

5. Нежитлові приміщення по 
вул. Дзержинського, 39/14 

Білоусов В.А. аукціон підвальні 11,7 
48,3 

6. Нежитлове приміщення по 
вул. Червоногвардійській, 
20/37 

ФОП  
Кемелєва Л.Г. 

викуп 1 поверх 64,0 

7. Нежитлове приміщення по 
пров. Фортечному, 19 

- аукціон 1 поверх 175,8 

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

 


