
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про приватизацію нежитлових будівель  
за адресою: сел. Олександрійське, вул. Довіри, 10 
 

Відповідно до ст. ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», рішення міської 
ради від 31 серпня 2018 року № 569 «Про затвердження міської програми приватизації на 
2018-2020 роки», враховуючи висновок комісії та службову записку управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради від 20.04.2021 № 472/06,  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
1) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 

громади в особі Олександрійської міської ради на нежитлові будівлі за адресою: 
сел. Олександрійське, вул. Довіри, 10. 

2) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку за адресою: 
сел. Олександрійське, вул. Довіри, 10 площею 0,7980 га (кадастровий номер 
3510345300:50:000:0228). 

3) Приватизувати шляхом продажу на електронному аукціоні нежитлові будівлі за 
адресою: сел. Олександрійське, вул. Довіри, 10, що належать до комунальної власності 
Олександрійської територіальної громади в особі Олександрійської міської ради (свідоцтво 
про право власності від 23.03.2000) та перебувають на балансі комунального підприємства 
«Житлогосп» (код ЄДРПОУ 37015342). Умова продажу – без права демонтажу будівель. 

4) Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради при створенні 
аукціонної комісії керуватися Положенням про діяльність аукціонної комісії для продажу 
об’єктів малої приватизації, затвердженим рішенням міської ради від 10.05.2019 № 731. 

5) Внести до Електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» інформацію про 
прийняте рішення після відбору операторів електронних майданчиків для організації 
проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації державним 
підприємством «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ». 

6) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію 
міської ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради  Гугленка Ю.О. 
 
Міський голова       Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 


