
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ  П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2010 року                                              №  3022

Про затвердження переліку об’єктів
комунальної власності, які підлягають
відчуженню (приватизації) в 2010 році 

Згідно з п. 30 ст. 26, п. 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст. 2, 4, 5, п. 3 ст. 7 Закону України “Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”,            
п. 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. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності,  які підлягають 
відчуженню (приватизації) в 2010 році, 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 коридора по вул.Гоголя, 84/61 площею 2,44 кв.м 
(орендар - Чабаненко С.Ю.), приміщення по вул.Космонавта Попова, 15, 
корп.2 площею 28,0 кв.м (орендар - Логвіненко Г.А.), приміщення по 
вул.Волкова, 8, корп.2 площею 20,0 кв.м (орендар - Мунтянов А.В.), 
підвальне приміщення по вул.Пушкіна, 66 площею 70,0 кв.м (орендарі -
Шевченко С.М., Рудь О.М.), приміщення по вул.Волкова, 11, корп.1 (орендар
- молодіжний комплекс «АЛІЯ»), приміщення по вул.Краснодонській, 27 
(орендар - Яременко В.М.);

в переліку об’єктів, які підлягають відчуженню (приватизації), змінити 
спосіб відчуження з викупу на аукціон приміщення по вул.Чигиринській, 2 
площею 94,6 кв.м (орендар - Матевосян О.А.).



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 в переліку об’єктів, які підлягають відчуженню 
(приватизації), змінити спосіб відчуження з викупу на аукціон приміщення 
по вул.Кременчуцькій, 11 площею 44,3 кв.м (орендар - ФО-П Черніков С.В.).

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: в переліку об’єктів, які підлягають відчуженню 
(приватизації), змінити площу відчуження нежитлового приміщення по 
вул.Леніна, 35/29 з 108,0 кв.м на 134,7 кв.м (покупець - Медведєв В.Є.); 
замінити слова «нежитлове приміщення по вул.Єгорова, 17 площею 15,92 
кв.м» на слова «нежитлова будівля по вул.Єгорова, 17-д площею 21,2 кв.м 
(орендар - Квасов В.І.)». 

5. Управлінню комунальної власності департаменту економіки та 
фінансів  Кіровоградської міської ради провести відчуження (приватизацію) 
об’єктів за незалежною оцінкою.

6.  При застосуванні викупу об’єктів приватизації враховувати обсяг 
поліпшень, але не більше 50% від вартості придбаних об’єктів.

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань управління комунальною власністю та 
приватизації та першого заступника міського голови Табалова С.М.

Міський  голова                                                                                 В.Пузаков


