
У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  31 березня 2015 року                                                                                № 4070 
                                            
Про затвердження переліку об'єктів 
комунальної власності м. Кіровограда, 
які підлягають приватизації 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, 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)”, 
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 28 березня 2012 року № 1428 “Про затвердження переліку об'єктів 
комунальної власності м. Кіровограда, які підлягають приватизації”, а саме 
виключити з переліку об’єктів, які підлягають відчуженню (приватизації), 
приміщення по  вул. Повітрянофлотській, 67, корп. 2 площею 329,4 кв. м.  

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

провести    приватизацію    об'єктів    за    незалежною    оцінкою  та за 
погодженням з секретарем міської ради протягом 2015 року; 

продовжити   протягом   2015  року  виконання  рішень   Кіровоградської 
міської ради щодо приватизації об'єктів комунальної власності міста, які були 
прийняті у попередні роки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань управління комунальною власністю та 
приватизації та секретаря міської ради Марковського І.І. 

 
                                                                                                                                          

Секретар міської ради                                                                І.Марковський 

 
 
Шовенко 24 15 39



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської   
міської ради 
31 березня 2015 року 
№ 4070 
  
 
 

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

 
 

№ 
з/п 

Назва об`єкта та його 
адреса 

Орендар-покупець, 
заявник 

Спосіб 
привати- 
зації 

Характерис-
тика 

приміщення 

Площа 
відчуження 

(кв. м) 
Група «А» 

1 Нежитлова будівля по 
вул. Тимірязєва, 17-а 

Ковальчук О.М. викуп окремо                  
розташована 

43,2 

2 Нежитлове приміщення 
по вул. Єгорова, 40 

ФОП Великород О.І. викуп 1 поверх 34,7 
 

3 Нежитлове приміщення 
по вул. Чигиринській, 2 

ФОП Петренко А.І. викуп 1 поверх  95,44 

 
 
 
В.о. начальника управління власності 
та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради                                                                Л.Шовенко   


