
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 

Про звіт управління 
приватизації, оренди майна та 
землі міської ради про 
виконання програми 
приватизації Олександрійської 
територіальної громади за 2021 
рік  

 
Відповідно до ст.ст. 26, 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши звіт управління приватизації, оренди майна та землі  міської  ради про виконання 
програми приватизації Олександрійської територіальної громади за 2021 рік, 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту:         
 
1) Затвердити звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про 

виконання програми приватизації Олександрійської територіальної громади за 2021 рік 
(додається). 

2) 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 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від __ _________ 2022 року № ___ 

 
З В І Т 

про виконання програми приватизації Олександрійської  
територіальної громади за 2021 рік 

 
На виконання Програми приватизації та рішень міської ради у 2021 році через 

електронну торгову систему «Prozorro.Продажі» здійснені заходи щодо приватизації 
7 об’єктів комунальної власності Олександрійської територіальної громади, а саме: 

 
№ 
зп 

Об’єкт Рішення міської 
ради 

Примітка 

1 Нежитлове приміщення 
загальною площею 
81,7 кв.м в 
м. Олександрії по 
вул. Бориса Нечерди, 
14, унікальний код 
об’єкту UA-AR-P-2021-
02-02-000001-1 

від 29.01.2021 
№ 86 

Аукціон 31.03.2021 з стартовою ціною  
99184,00 грн не відбувся (відсутні 
заяви). Аукціон 29.04.2021 з стартовою 
ціною  49592,00 грн не відбувся (одна 
заява). Проведено викуп за 60120,00 грн 
з ПДВ. Розрахунки проведено повністю. 

2 Нежитлове приміщення 
загальною площею 
90,6 кв.м в 
сел. Олександрійському 
по вул. Павла 
Кравченка, 3, 
унікальний код об’єкту 
UA-AR-P-2021-02-02-
000001-2 

від 29.01.2021 
№ 87 

Аукціон відбувся 29.11.2021 з 
стартовою ціною  116693,00 грн. Об’єкт 
продано за 181203,60 грн з ПДВ. 
Розрахунки проведено повністю. 

3 Незавершене 
будівництво житлового 
будинку по вул. Героїв 
Сталінграда, 31а в 
м. Олександрії, 
унікальний код об’єкту 
UA-AR-P-2021-03-04-
000001-1  

від 26.02.2021 
№ 127 

Аукціон 29.11.2021 з стартовою ціною  
2247666,67 грн не відбувся (відсутні 
заяви). Аукціон 28.12.2021 з стартовою 
ціною  1123833,34 грн не відбувся 
(відсутні заяви). Аукціон 26.01.2022 з 
стартовою ціною  1123833,34 грн та 
пониженням на 5 кроків не відбувся 
(відсутні заяви). 

4 Нежитлова будівля з 
допоміжними 
будівлями за адресою: 
м. Олександрія, 
просп. Будівельників, 
28, унікальний код 
об’єкту  UA-AR-P-
2021-05-17-000001-2 

від 14.05.2021 
№ 209 

Аукціон 16.08.2021 з стартовою ціною  
1672000,00 грн не відбувся (учасника 
дискваліфіковано). Аукціон 20.09.2021 з 
стартовою ціною  836000,00 грн 
скасовано (постанова Верховного Суду 
від 06.10.2021 по справі №398/3161/20, 
наказ № 191 від 11.10.2021). Рішенням 
міської ради від 26.11.2021 № 352 
приватизація об’єкта зупинена. 

5 Нежитлові будівлі за 
адресою: 
сел. Олександрійське, 

від 14.05.2021 
№ 210 

Аукціон 16.08.2021 з стартовою ціною  
2020800,00 грн не відбувся (відсутні 
заяви). Аукціон 14.09.2021 з стартовою 
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вул. Довіри, 10, 
унікальний код об’єкту 
UA-AR-P-2021-05-17-
000001-3 

ціною  1010400,00 грн не відбувся 
(відсутні заяви). Аукціон 13.10.2021 з 
стартовою ціною  1010400,00 грн та 
пониженням ціни на 25 кроків не 
відбувся (відсутні заяви). Аукціон 
06.12.2021 з стартовою ціною  
2020800,00 грн не відбувся (відсутні 
заяви). Аукціон 04.01.2022 з стартовою 
ціною  1010400,00 грн не відбувся 
(відсутні заяви). Аукціон 02.02.2022 з 
стартовою ціною  1010400,00 грн та 
пониженням ціни на 70 кроків не 
відбувся (відсутні заяви). 

6 Нежитлова будівля за 
адресою: 
м. Олександрія, 
вул. Дніпровська, 31а, 
унікальний код об’єкту 
UA-AR-P-2021-07-09-
000001-3 

від 07.07.2021 
№ 247 

Аукціон 29.11.2021 з стартовою ціною  
188106,00 грн не відбувся (відсутні 
заяви). Аукціон 28.12.2021 з стартовою 
ціною  94053,00 грн не відбувся 
(відсутні заяви). Аукціон 26.01.2022 з 
стартовою ціною  94053,00 грн та 
пониженням на 5 кроків не відбувся 
(відсутні заяви). 

7 Нежитлове приміщення 
площею 6,1 кв.м за 
адресою: 
м. Олександрія 
просп. Соборний, 68, 
унікальний код об’єкту 
UA-AR-P-2021-11-30-
000002-1 

від 26.11.2021 
№ 354 

Аукціон 21.01.2022 з стартовою ціною  
15152,00 грн не відбувся (одна заява). 
Договір купівлі-продажу шляхом 
викупу за ціною 24000,00 грн з ПДВ 
укладено 18.01.2022. Покупець 
розрахувався за об’єкт приватизації в 
повному обсязі. 

 
 

 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 

 


