
 
 
 

                                             У К Р А Ї Н А 
 

                                Р І Ш Е Н Н Я  
 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 від  23 січня 2013 року                                                                         № 32 
 
 
 

 Про погодження  проекту рішення 
 Кіровоградської міської ради 
 "Про  внесення доповнень до рішення 
 Кіровоградської міської ради від 
 28 березня 2012 року №1428 
 "Про затвердження переліку об'єктів 
 комунальної власності м. Кіровограда,  
 які підлягають приватизації" 
 

Керуючись підпунктом 10 пункту б ст.30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  статтями 4, 5, 6 Закону України "Про 
особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва",   виконком 
Кіровоградської міської ради  
 
 

В И Р І Ш И В  : 
 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради "Про 
внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 28 березня 
2012 року №1428 "Про затвердження переліку об'єктів комунальної 
власності  м. Кіровограда, які підлягають приватизації", що додається. 

2. Управлінню власності та приватизації комунального майна   
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської 
міської ради. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 

 
 

Міський голова                                                                                                         О.Саінсус 
 
 
Ліновіченко 24 15 39 
 

 



 

 

 

 

                                                           П О Г О Д Ж Е Н О   
                                                                

Рішення   виконкому                                                                                                                            
                                                           Кіровоградської  міської ради    

                                                 23 січня 2013 року № 32 
                                                                        

                    Проект  
 

У К Р А Ї Н А 
 
                                    КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 від  " ____"________  2013 року                                                         №  ____ 
 
 Про внесення доповнень до рішення  
 Кіровоградської міської ради  
 від 28 березня 2012 року №1428  
 "Про затвердження переліку об'єктів  
 комунальної власності  м. Кіровограда, 
 які підлягають приватизації"   
 

Керуючись пунктом 30 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  4, 5, 6 Закону України 
"Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва",   
Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести доповнення 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 
перелік об'єктів комунальної власності м. Кіровограда, які підлягають 
приватизації" доповнити пунктом 16  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                                                                                                      
 



 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення Кіровоградської 
міської ради 
від "____" _______2013 року 
№_______ 
 

Доповнення до переліку об’єктів комунальної власності м. Кіровограда, 
  які підлягають приватизації  

 
№ 
п/
п 

Назва об`єкта та його 
адреса 

Орендар-покупець, 
заявник 

Спосіб 
привати-
зації 

Характери- 
стика 
об'єкта 
приватиза- 
ції 

Площа 
відчуження 
(кв.м) 

Група «Д» 
16. Незавершене 

будівництво по          
вул. Короленка,75/1 
разом з земельною 
ділянкою 

______ аукціон Літера "В" 
Будівельна 
готовність 
4% 

Площа 
забудови  
534,2; 
площа 
земельної 
ділянки              
0,24 га  

 
 
 
 

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

    
                                                                                                                                                

 


