
ПРОЄКТ № 1537 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від "____"_____________ 20___ року                     №______ 
 

Про надання згоди на безоплатне прийняття  

нерухомого майна – об’єкта цивільної 

оборони (цивільного захисту) - сховища 40318  

з державної до комунальної власності  

Кропивницької міської територіальної громади 
 

 Керуючись статтями 46, 140, 143 Конституції України, Законом України 

«Про передачу об’єктів, права державної та комунальної власності», частиною 

п’ятою статті 16, пунктом 22 частини першої статті 26, статтею 60 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 26 частини другої 

статті 19 Кодексу цивільного захисту України, Указом Президента від                            

07 лютого 2023 року № 2915-IX «Про продовження строку дії воєнного стану 

в Україні», пунктом 14 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд 

цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, розглянувши лист 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 14 лютого 

2023 року № 05/2-05-283, з метою забезпечення жителів громади захисними 

спорудами у випадку надзвичайних ситуацій, утримання в належному стані 

захисних споруд цивільного захисту та забезпечення ефективного 

використання майна комунальної власності Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Дати згоду на безоплатне прийняття з державної до комунальної 

власності Кропивницької міської територіальної громади нерухомого майна – 

об’єкта цивільної  оборони (цивільного захисту) - сховища 40318 II класу 

групи Б, загальною площею 741,1 кв.м, за адресою: м. Кропивницький, 

вул. Кавалерійська, 19/26, яке під час приватизації вилучено з цілісного 

майнового комплексу Державного підприємства «Кіровоградський ремонтно 

– механічний завод імені В.К.Таратути». 
 

2. Взяти зобов’язання використовувати за цільовим призначенням та 

не відчужувати у приватну власність нерухоме майно – об’єкт цивільної  

оборони (цивільного захисту) сховище № 40318 за адресою: 

м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 19/26 з урахуванням вимог 

законодавства. 
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3. Затвердити техніко – економічне обґрунтування доцільності 

передачі нерухомого майна – об’єкту цивільної  оборони (цивільного захисту) 

сховище № 40318 з державної до комунальної власності Кропивницької 

міської територіальної громади, що додається. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з 

питань екології, земельних відносин та комунальної власності, з питань 

житлово-комунального господарства та транспорту та заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 
 

Секретар міської ради                                                          Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Паламаренко 35 83 29 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Кропивницької міської ради 

 “____” _________ 2023 року № _____ 
 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

доцільності передачі нерухомого майна – об’єкта  цивільної  оборони 

(цивільного захисту) - сховища 40318 з державної до комунальної 

власності Кропивницької міської територіальної громади 
      
 

Техніко-економічне обґрунтування розроблено на виконання вимог 

Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності" та відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення 

техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного 

використання об'єктів права державної та комунальної власності, що 

пропонуються до передачі, затверджених наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 27 грудня 2013 року № 1591. 

До передачі з державної у комунальну власність Кропивницької 

міської територіальної громади пропонується нерухоме майно – об’єкт 

цивільної оборони (цивільного захисту) - сховище 40318 за адресою:                                                 

м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 19/26. 

 

 Загальні відомості 

 

 Об’єкт цивільної оборони (цивільного захисту) - сховище 40318 II класу 

групи Б, загальною  площею 741,1 кв.м, яке під час приватизації вилучено з 

цілісного майнового комплексу Державного підприємства «Кіровоградський 

ремонтно – механічний завод імені В.К.Таратути». Обліковується на балансі 

товариства з обмеженою відповідальністю «СФ ТРЕЙД» як державне майно 

та знаходиться в управлінні Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 

областях.  

 Земельна ділянка під нежитловою будівлею, в підвальному приміщенні 

якої розміщений об’єкт цивільної оборони (цивільного 

захисту) – сховища 40318, сформована та присвоєно кадастровий номер 

3510100000:29:202:0056 (категорія - землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення; призначення - 03.15 Для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

площа 0.2668 га). Оскільки сховище 40318 знаходиться під нежитловою 

будівлею, виділення окремої земельної ділянки є неможливим.  
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Відомості про балансоутримувача: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СФ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39495118, адреса: 

м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 54/55, офіс 409).  

 

Обґрунтування доцільності здійснення передачі та прогноз 

очікуваних результатів 

 

Необхідність передачі з державної до комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади нерухомого майна – об’єкта 

цивільної  оборони (цивільного захисту) - сховища 40318 за адресою:                        

м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 19/26, яке під час приватизації 

вилучено з цілісного майнового комплексу Державного підприємства 

«Кіровоградський ремонтно – механічний завод імені В.К.Таратути» та 

обліковується на балансі товариства з обмеженою 

відповідальністю «СФ ТРЕЙД» як державне майно, визначена нормами 

Закону України «Про місцеве самоврядування України» та ст. 19 Кодексу 

цивільного захисту України, а саме: визначено повноваження органів 

місцевого самоврядування у сфері організації заходів цивільного захисту – це 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки, створення і використання матеріальних резервів для 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, реагування на 

надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків. 

У зв’язку з введенням в Україні особливого правового режиму – 

воєнного стану (Указ Президента України від 07 лютого 2023 року № 2915-IX 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні») органам місцевого 

самоврядування необхідно запроваджувати та здійснювати передбачені 

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і 

повноваження, необхідні для оборони, цивільного захисту, громадської 

безпеки і порядку громадян. 

Згідно зі ст. 32 Кодексу цивільного захисту України, у сховищах 

укриттю підлягають: працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів 

господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та 

розташованих у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, 

працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, 

віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та 

розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, 

населення, яке підлягає укриттю в захисних спорудах цивільного захисту. 

Отже, передача з державної до комунальної власності Кропивницької 

міської територіальної громади об’єкта цивільної  оборони (цивільного 

захисту) - сховища 40318, забезпечить захист працівників чергового персоналу   

суб’єктів   господарювання,   які   забезпечують   життєдіяльність громади та 

населення на відповідній території від надзвичайних ситуацій, у разі їх 

виникнення. 
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Обсяги та джерела фінансування витрат для подальшого 

утримання та використання об’єкта цивільної оборони (цивільного 

захисту) 

 

Джерелами фінансування витрат, відновлення та утримання об’єкта 

цивільної  оборони (цивільного захисту) будуть кошти, виділені з міського 

бюджету. 

Для того, щоб об’єкт цивільної  оборони (цивільного захисту) міг 

використовуватись за функціональним призначенням необхідно провести 

ремонт приміщення, ремонт і заміну технологічного обладнання, яке 

непридатне до використання, відремонтувати водопостачання та 

водовідведення, дренажну систему. Тому Кропивницькою міською радою  

після підписання акта про передачу сховища з державної до комунальної 

власності Кропивницької міської територіальної громади буде замовлено у 

спеціалізованої організації проєкт відновлення сховища. Проєктування та 

виконання робіт буде проводитись з врахуванням вимог наказу Міністерства 

внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року №579. 

Фінансові ресурси будуть використовуватись за двома напрямками: 

1) ремонт об’єкта цивільної  оборони (цивільного захисту), закупка, 

монтаж нового і ремонт існуючого технологічного обладнання для приведення 

його до виконання функціональних призначень; 

2) проведення робіт по благоустрою земельної ділянки, яка відведена 

біля об’єкта цивільної  оборони (цивільного захисту). 

Рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради буде 

визначено комунальний заклад, якому сховище буде передане в оперативне 

управління. Головному розпоряднику коштів міського бюджету, до галузі 

якого буде відноситись балансоутримувач, рішенням міської ради буде 

виділено кошти для відновлення сховища та його утримання. При цьому 

будуть враховані вимоги Кодексу цивільного захисту України, постанов 

Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787 «Про затвердження 

Порядку утворення, завдання та 10 функції формувань цивільного захисту», 

від 10 березня 2017 року № 138 «Деякі питання використання захисних споруд 

цивільного захисту» та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 

липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та 

обліку фонду захисних споруд цивільного захисту». 
 

Відповідність функціонального призначення об’єкта цивільної  

оборони (цивільного захисту) завданням, покладеним на орган, якому 

пропонується передати відповідний об’єкт 

 

Враховуючи, що Законом України та Кодексом цивільного захисту 

України визначено повноваження органів місцевого самоврядування та їх 

виконавчих  органів  щодо  вжиття  у  разі  надзвичайних  ситуацій  необхідних  
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заходів, запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків відповідно до законодавства, функціональне призначення об’єкта 

цивільної  оборони (цивільного захисту) - сховища 40318 відповідає 

завданням, покладеним на Кропивницьку міську територіальну громаду. 

 
 

 

Начальник управління  

комунальної власності           Алла ПАЛАМАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ «ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА БЕЗОПЛАТНЕ 

ПРИЙНЯТТЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА – ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОЇ 

ОБОРОНИ (ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ) - СХОВИЩА 40318 З 

ДЕРЖАВНОЇ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» 

 

1. Нормативно-правове регулювання 
 

Даний проєкт розроблено відповідно до статей 140, 144 Конституції 

України, пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Керуючись статтями 46, 140, 143 Конституції України, Законом України 

«Про передачу об’єктів, права державної та комунальної власності», частиною 

п’ятою статті 16, пунктом 22 частини першої статті 26, статтею 60 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 26 частини другої 

статті 19 Кодексу цивільного захисту України, Указом Президента від                            

07 лютого 2023 року № 2915-IX «Про продовження строку дії воєнного стану 

в Україні», пунктом 14 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд 

цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, розглянувши лист 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 14 лютого 

2023 року № 05/2-05-283, з метою забезпечення жителів громади захисними 

спорудами у випадку надзвичайних ситуацій, утримання в належному стані 

захисних споруд цивільного захисту та забезпечення ефективного 

використання майна комунальної власності, підготовлено проєкт рішення 

Кропивницької міської ради. 

3. Мета і шляхи її досягнення 
 

Метою рішення є прийняття у власність Кропивницької міської 

територіальної громади захисних споруд цивільної оборони для подальшого 

їх використання за призначенням та належним утриманням. 

Досягненням мети є належне використання майна, що безкоштовно 

передається у власність Кропивницької міської територіальної громади,  його 

утримання та обслуговування. 
 

4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим 

комітетом 

Проєкт рішення «Про надання згоди на безоплатне прийняття 

нерухомого майна – об’єкта цивільної оборони (цивільного захисту) –  
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сховища 40318 з державної  до  комунальної  власності   Кропивницької   

міської   територіальної громади»  винесено  на  розгляд  постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

та на розгляд Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

 

5. Фінансово економічне обґрунтування проєкту рішення 

 

В проєкті рішення відсутня фінансова складова частина витрат з 

міського бюджету. 

 

 

 

Начальник управління 

комунальної власності    Алла ПАЛАМАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 


