
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 04 вересня 2012 року                                                                                                 № 727 
 
 
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 ст.143 Конституції України, згідно з п.5 ст.60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.2, 4, 5, п.3 ст.7 Закону 
України «Про приватизацію невеликих держаних підприємств (малу 
приватизацію)», п.1 Державної програми приватизації, затвердженої Законом 
України «Про державну програму приватизації України» виконавчий комітет 
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 
Кіровоградської міської ради забезпечити винесення даного проекту рішення 
на розгляд до 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                     
                                                                 



                                                                         ПОГОДЖЕНО 
                                                                         Рішення виконкому 
                                                                         Кіровоградської міської ради 
                                                                         04    вересня   2012 року 
                                                                         № 727  

        
                                                                                           Проект 2047 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 від   “_____” __________  2012 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» 
 

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, затвердженою Законом України «Про державну програму приватизації 
України» від   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, які підлягають відчуженню (приватизації),   доповнити 
пунктами 13, 14 та 15  в редакції, що  додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань управління комунальною власністю та приватизації та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Василенка І.М.     
 
 Міський голова                                                                    О.Саінсус 
 
Ліновіченко 24 15 39  

 



 
 
 
    ЗАТВЕРДЖЕНО 
   Рішення Кіровоградської 
   міської ради  
  04  вересня 2012 року  
  №  2047 

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

№ 
п/п 

Назва об`єкта та його 
адреса 

Орендар-
покупець, 
заявник 

Спосіб 
приватиза-
ції 

Характерис-
тика 
приміщення 

Площа 
відчуження 
(кв.м) 

Група «А» 
13. Нежитлове приміщення 

по вул. Космонавта 
Попова,5  

ФО-П Тихонець 
С.А. 

викуп цокольний 
поверх 

116,6 

14. Нежитлове приміщення 
по вул. Арсенія 
Тарковського,60 

ПП 
"СЕРВІСЄВРО-
250" 

викуп цокольний 
поверх  

69,82 

15. Нежитлове приміщення  
по вул. Арсенія 
Тарковського,60 

ФО-П Розгачов 
Р.О. 

викуп цокольний 
поверх  

71,99 

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

    
 


