
                                                                                                    ПРОЄКТ № 865 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ‟____” ___________ 2021 року                                                     № _______ 

 

Про затвердження переліку  

об’єктів комунальної власності  

м. Кропивницького, які 

підлягають приватизації 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, згідно з пунктом 30                 

частини першої статті 26, частиною п’ятою статті 60 Закону України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статтями 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 18 Закону 

України ‟Про приватизацію державного і комунального майна”, рішенням 

міської ради від 06 листопада 2018 року № 1948 ‟Про деякі питання, 

пов’язані з приватизацією об’єктів, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького” Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності                              

м. Кропивницького, які підлягають приватизації, що додається. 

 

2. Управлінню комунальної власності Кропивницької міської ради: 

1) провести приватизацію об’єктів за незалежною оцінкою, 

погодженою із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, протягом 2021 – 2022 років; 

2) продовжити виконання рішень міської ради щодо приватизації 

об’єктів комунальної власності міста, які були прийняті у попередні роки. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна. 

 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

Лариса Шовенко 35 83 3 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення Кропивницької міської ради  

″____″  _________2021 року №______ 

 

 

ПЕРЕЛІК  

об`єктів комунальної власності м.Кропивницького,  

які підлягають приватизації 

 
№ 

з/п 

Назва об`єкта та його 

адреса 

Орендар-

покупець, 
заявник 

Спосіб 

прива- 
тизації 

Характе-

ристика 
приміщення 

Площа 

прива-
тизації 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

1 Нежитлове приміщення 

по вул. Космонавта 

Попова, 26, корп.4 

ФОП            
Ширінов Б.Б.О. 

Викуп підвал 45,3 

2 Нежитлове приміщення по 
вул. Космонавта Попова, 9, 
корп.2 

ФОП           
Чубенко В.В. 

Викуп 1 поверх 16,7 

3 Нежитлове приміщення по 

вул. Варшавській, 2-б 

- Аукціон цокольне 39,7 

4 Нежитлове приміщення 
по вул. Академіка 
Корольова, 7 

ФОП  
Паламаренко О.О. 

Викуп 1 поверх 59,1 

5 Нежитлове приміщення за 
адресою: сел.Гірниче,  
вул. Лінія, 10-а, буд.53 

ФОП            
Зіменко В.В. 

Викуп цокольне 34,5 

 

 

 

Начальник управління  

комунальної власності                                                             Алла ПАСЕНКО 
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