
 

                                                               
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

                          двадцять третя позачергова сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ № 12 

 23 грудня 2022р. 

 смт. Кушугум 

Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Кушугумської  

територіальної громади Запорізького району Запорізької області, що підлягають 

приватизації у 2023 році 

Керуючись ч. 4 ст. 11 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», ст.ст., 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», з метою здійснення ефективного порядку підготовки об’єктів комунальної 

власності  Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької 

області до продажу, забезпечення надходження коштів до селищного  бюджету, 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності Кушугумської територіальної 

громади Запорізького району Запорізької області, що підлягають приватизації у 2023 

році (далі – Перелік), що додається. 

2.Встановити, що включення нових об’єктів до Переліку здійснюється шляхом 

ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта комунальної власності 
Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

3. Визначити Кушугумську селищну раду Запорізького району Запорізької області 

органом приватизації об’єктів комунальної власності Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області. 

4. Органу приватизації здійснювати всі необхідні заходи по приватизації об’єктів 

відповідно до вимог  чинного законодавства України та цього рішення. 

5. Кушугумській селищній ради  Запорізького району Запорізької області: 

5.1.Утворити аукціонну комісію для продажу об’єктів, що підлягають приватизації, 

згідно чинного законодавства України. 

5.2. Опублікувати Перелік  на офіційному сайті Кушугумської селищної ради  

Запорізького району Запорізької області. 

6. Право підпису документів при здійсненні процедур приватизації покласти на 

Кушугумського селищного голову Сосуновського В.С. 

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області  з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та 

енергозбереження. 
 

 
 
 

Селищний голова                                                             В.С.Сосуновський 
 
 
 
 
 
 



 
 
     
 
                                                                    Додаток 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Кушугумської селищної 
ради 
від 23.12.2022р. №12 

 
  

 
 

Перелік  
об’єктів комунальної власності Кушугумської територіальної  

громади Запорізького району Запорізької області, що підлягають 
 приватизації у 2023 році 

 
№з/п Назва об`єкта Місцезнаходження 

об`єкта 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

1 2 3 4 5 

1. Нежитлове приміщення 
(41/100 приміщення 1  
літ.А 

Запорізька 
область, 
Запорізький 
район, 
смт,Балабине, 
вул. Миру, 25 

Кушугумська  
селищна рада 
Запорізького 
району 
Запорізької 
області 

Електронний 
аукціон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар селищної ради                                                      В.С.Кривенко 


