
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 27.09.2022 № 23-15/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до  Програми приватизації об’єктів права 

комунального майна територіальної громади на 2022-2026 роки 

 

          Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства  

(02.09.2022 № 1952) щодо  внесення змін до Програми приватизації об’єктів 

права комунального майна територіальної громади на 2022-2026роки, 

керуючись п. 22. ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, – 

 

міська рада вирішила: 

 

      1. Внести зміни до Програми приватизації об’єктів права комунального 

майна територіальної громади на 2022-2026роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 15.04.2022 № 18-24/VIII, виклавши додаток 2 рішення в новій 

редакції. 

      2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього середовища. 

 

 

Секретар ради                                                                  Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Артем Харін 23093  



Додаток  

до рішення міської ради  

від 27.09.2022 № 23-15/VIII 

 
 

Перелік 

об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади  

Золотоніської міської ради та підлягають приватизації в 2022 році 

 

 

№ 

п/п 

Назва об’єкта Адреса об’єкта  

(місце реєстрації) 

Спосіб 

приватизації 

1 2 3 4 

1. нежитлове приміщення 

(недіючий музей) 

м.Золотоноша 

вул. Черкаська,20 

аукціон 

(викуп) 

2. нежитлове приміщення 

(недіючий дитячий садок) 

м.Золотоноша 

вул.Кропивнянська,56 

аукціон 

  3. нежитлове приміщення 

(недіюча станція юних техніків) 

м.Золотоноша 

вул. Незалежності,13-б 

аукціон 

(викуп) 

  4. нежитлове приміщення 

(недіюча бібліотека) 

м.Золотоноша 

вул.Баха,58б 

аукціон 

  5. нежитлове приміщення 

(недіюча котельня) 

м.Золотоноша 

вул.Шепелівська,14а 

аукціон 

  6. нежитлове приміщення 

(недіюча бібліотека) 

м.Золотоноша 

вул.Шепелівська,14д 

аукціон 

7. нежитлове приміщення (баня) с.Кедина Гора аукціон 

  8. нежитлове приміщення (баня) с.Кропивна аукціон 

  9. нежитлове приміщення (клуб) с.Гришківка 

вул.Гришківська,25 

аукціон 

 10. нежитлове приміщення 

(недіюча котельня) 

с.Благодатне 

вул.Шевченка,3а 

аукціон 

 11. частина нежитлового 

приміщення (клуб) 

с.Маліївка 

вул.Ващенка-

Захарченка,2 

аукціон 

 12. частина житлового приміщення  м.Золотоноша 

вул.Шевченка,130 

аукціон 

 13. автомобіль марки Volkswagen 

T-4 

м.Золотоноша 

вул. Садовий проїзд,8 

аукціон 

 14. Частина нежитлового 

приміщення  

с.Благодатне, Площа 

Свободи, 2а 

аукціон 

 
 

Секретар ради                                                                            Наталія СЬОМАК 


