
                             

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ТРЕТЯ  СЕСІЯ
П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

     від 29  вересня  2006 року                                                                № 62

м. Кіровоград

Про недоцільність приватизації майна 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ і міст області

Відповідно до статей 142, 143 Конституції України, частин 19, 20 
статті  43,  частини 4 статті  60  та пункту 10 Прикінцевих та перехідних 
положень  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні", 
частини  3  статті  2  Закону  України  "Про  приватизацію  невеликих 
державних  підприємств  (малу  приватизацію)",  з  метою  підвищення 
ефективності  використання  майна  спільної  власності  територіальних 
громад  сіл,  селищ і  міст  області,  у зв'язку з  тим,  що перший і  другий 
поверхи будівлі по вул. Преображенській, 2 та будівля по вул. Бєляєва, 2 у 
м.  Кіровограді  використовується  комунальним  підприємством  по 
управлінню  будинками  обласної  ради  в  якості  постійного  джерела 
надходження коштів (52% від загального обсягу надходжень) від передачі 
нерухомого  майна  в  оренду  для  компенсації  витрат  підприємства  на 
утримання  адміністративних  будинків,  в  яких  розміщуються  бюджетні 
установи і організації, що не забезпечують витрати даного підприємства з 
відновлення  адміністративних  будівель,  а  також  з  метою  запобігання 
порушення  прав  орендарів,  передбачених  частиною  2  статті  777 
Цивільного  кодексу  України,  щодо  переважного  права  наймача  на 
придбання майна, переданого в найм,

обласна рада
ВИРІШИЛА:

1. Вважати недоцільним проведення приватизації будівель



2
спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області, 
розташованих  у  м.  Кіровограді  по  вул.  Преображенській,  2  та  по 
вул. Бєляєва, 2.

2.  Заборонити  приватизацію  нежитлових  приміщень  будівель  за 
вищевказаними адресами.

3.  Виключити  пункт  2  та  пункт  3  переліку  об'єктів  спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, що підлягають 
приватизації, додатку до рішення обласної ради від 23 квітня 2004 року 
№  288  "Про  включення  до  переліку  об'єктів  спільної  власності 
територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області,  що  підлягають 
приватизації" (у редакції рішення обласної ради від 22 вересня 2004 року 
№ 338).

Голова обласної ради                                                                М.Сухомлин
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