
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до 

рішення Запорізької міської ради від 24.06.2020 № 40 «Про затвердження 

переліку об’єктів малої приватизації комунальної власності 

територіальної громади м. Запоріжжя, що підлягають приватизації 

шляхом продажу на аукціонах» 

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

На підставі даних бухгалтерської інвентаризації КП «ВРЕЖО№ 7», в 

господарському відданні якого перебуває об’єкт, виникла потреба  

конкретизувати склад майна об’єкта малої приватизації по 

вул. Новокузнецькій, 12. 

На підставі звернення балансоутримувача (лист КП «Запоріжринок» від 

16.03.2021 № 85) запропоновано виключити з переліку об’єктів малої 

приватизації - частину адміністративної будівлі (літ. Л-2) у складі нежитлових 

приміщень №№ 1-46 першого поверху та підвалу, що складає 33/100 часток 

адмінбудівлі–ресторану літ. Л-2, м’ясного павільйону літ. К, К1 та крамниці 

літ. Ч по вул. Рекордній, 2, у зв’язку з тим, що в підвалі будівлі (літ. Л-2) 

розташовані вузли та прилади комерційного обліку споживання 

підприємством послуг електро-, водо-, теплопостачання, які забезпечують 

відповідний розподіл та облік субкористування окремими послугами 

відповідними суміжними користувачами підприємства, до яких потрібен 

цілодобовий доступ, а також враховуючи наміри підприємства одержувати 

прибуток від здачі відповідних приміщень в оренду. 

Прийняття рішення про доцільність, порядок та умови відчуження 

об’єктів права комунальної власності – це виключно повноваження сесії 

міської ради (статті 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 

 2. Мета прийняття проєкту рішення. 

Метою прийняття даного проєкту рішення є забезпечення: 

уточнення технічних характеристик майна, що пропонується для 

приватизації на електронному аукціоні з умовами, згідно з рішенням міської 

ради від 24.06.2020 № 40;   

забезпечення ефективного використання  майна комунальної власності.  

 

 3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення. 

Внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2020 № 40 в частині: 

частині уточнення складу майна об’єкта малої приватизації по 

вул. Новокузнецькій, 12; 

виключення з переліку об’єктів, що підлягають приватизації, об’єкта 

права комунальної власності -  частину адміністративної будівлі (літ. Л-2) у 

складі нежитлових приміщень №№ 1-46 першого поверху та підвалу, що 
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складає 33/100 часток адмінбудівлі–ресторану літ. Л-2, м’ясного павільйону 

літ. К, К1 та крамниці літ. Ч по вул. Рекордній, 2 яке перебуває в 

господарському відданні КП «ВРЕЖО №7», яке перебуває в господарському 

відданні КП «Запоріжринок»; 

 4. Нормативно-правова база в даній сфері правого регулювання. 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

приватизацію державного і комунального майна», Порядок проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 10.05.2018 № 432, Програма приватизації об’єктів комунальної 

власності м. Запоріжжя, яка затверджена рішенням міської ради від 05.10.2011 

№ 83 (зі змінами та доповненнями). 

5. Фінансово-економічне обгрунтування. 

Реалізація даного проєкту рішення міської ради не потребує додаткових 

витрат з міського бюджету. 

 

 

Директор департаменту      О.П.Забутний 

 


