
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 21.04.2021  №8/8-8 
м. Покровськ 

 

 

Про затвердження переліку  

об’єктів комунальної власності, 

які підлягають приватизації у 2021 році 

та визначення способів приватизації  

 

У зв’язку із передачею повноважень органу приватизації майна комунальної 

власності до Департаменту фінансово - економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області на підставі рішення міської ради від 

17.12.2020 № 8/1-4, з метою підвищення ефективності використання майна, що належить 

до комунальної власності територіальної громади міста Покровська,  відповідно до Закону 

України від 18.01.2018 р. №2269-VIII (зі змінами та доповненнями) «Про приватизацію 

державного і комунального майна», керуючись статтями 26, 59, 60, 73 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями) «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Покровська, що підлягають приватизації у 2021 році (додаток 1). 

2. Затвердити склад аукціонної комісії Покровської міської ради Донецької області 

для продажу об’єктів малої приватизації (додатку 2). 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 21.02.2020 

№7/74-12 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 

приватизації у 2020 році та визначення способів приватизації у новій редакції».  

5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мілютіна К.С. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста 

(Хижняк). 

 

 

В.о. міського голови         Н.Іваньо 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 21.04.2021 року № 8/8-8 

 

 

 

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Покровська,  

що підлягають приватизації у 2021 році 

 

№ 

з/п 

Назва об’єкту 

приватизації 

Адреса Площа,  

м.кв. 

Спосіб приватизації 

1 Будівля кінотеатру 

«Мир» 

вул. Маршала 

Москаленка, буд.159 

 

1 263,0 

 

Електронний аукціон 

2 Нежитлове приміщення 

(об’єкта незавершеного 

будівництва) 

вул. Чкалова, 

буд.22а 

 

700,8 

 

Електронний аукціон 

3 Нежитлове приміщення вул. Прокоф’єва, 124 82,0 Електронний аукціон 

4 Нежитлове приміщення вул. Прокоф’єва, 124 43,0 Електронний аукціон 

 

 

 

Додаток підготовлений Департаментом фінансово-економічної  

політики та управління активами Покровської міської ради  

Донецької області         

Директор                                                           О. Добровольський 

 

Відділ по роботі з комунальним майном                 О. Андреєва 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                       Н.Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 21.04.2021 року № 8/8-8 

 

 

СКЛАД 

аукціонної комісії Покровської міської ради Донецької області  

для продажу об’єктів малої приватизації (далі – Комісія) 

 

МІЛЮТИН 

Костянтин Сергійович 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів, голова Комісії 

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

Олександр Олександрович 

директор Департаменту фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради Донецької 

області, заступник голови Комісії 

АНДРЕЄВА 

Оксана Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу по  роботі з комунальним 

майном Управління активами Департаменту фінансово-

економічної політики та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області, секретар Комісії 

Члени комісії: 

ЛАФАЗАН  

Олена Олексіївна 

Начальник Управління активами Департаменту фінансово-

економічної політики та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області, член Комісії 

ПОРЕЦЬКА 

Юлія Миколаївна 

Начальник Управління фінансово-економічної політики 

Департаменту фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради Донецької 

області, член Комісії 

 

 

Додаток підготовлений Департаментом фінансово-економічної  

політики та управління активами Покровської міської ради  

Донецької області         

Директор                                                           О. Добровольський 

 

Відділ по роботі з комунальним майном                 О. Андреєва 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  Н.Іваньо                                       

   



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

До проекту рішення «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які 

підлягають приватизації у 2021 році та визначення способів приватизації» 

 

У зв’язку із передачею повноважень органу приватизації майна комунальної 

власності до Департаменту фінансово - економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради на підставі рішення міської ради від 17.12.2020 № 8/1-4, з метою 

підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Покровська,  відповідно до Закону України від 18.01.2018р. 

№2269-VIII (зі змінами та доповненнями) «Про приватизацію державного і комунального 

майна»,  керуючись статтями  26, 59, 60, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі 

змінами та доповненнями) «Про місцеве самоврядування в Україні» підготовлено проект 

рішення міської ради «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які 

підлягають приватизації у 2021 році та визначення способів приватизації». 

Проектом рішення передбачається затвердження переліку об’єктів комунальної 

власності, які підлягають приватизації у 2021 році та визначення способів приватизації, 

умови подальшого використання приміщень, а також затвердження складу аукціонної 

комісії. 

 

 

Директор         О. Добровольський 


