
 

Проєкт № 1484 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від "____"_____________ 20___ року                        №______ 

 

Про безкоштовне прийняття у  

комунальну власність захисних 

споруд цивільної оборони (захисту) 

 

 Керуючись статтями 46, 140, 143 Конституції України,                                 

пунктом 22 частини першої статті 26, частиною сьомою статті 61 Кодексу 

України з процедур банкрутства, статтею 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, згідно з частиною другою статті 19 Кодексу 

цивільного захисту України, Указом Президенту від 07 листопада 2022 року 

№ 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», пунктом 14 

Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та 

ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 березня 2017 року № 138, беручи до уваги звернення арбітражного керуючого 

по банкрутству відкритого акціонерного товариства «Друкмаш» 

Заболотного Г.В. від 05 липня 2006 року № 16, у зв'язку з визнанням банкрутом 

відкритого акціонерного товариства «Друкмаш» та ліквідацією юридичної особи 

– банкрута ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 

02 листопада 2009 року по справі № 10/197 (запис про державну реєстрацію 

припинення: 14441170003006781), з метою забезпечення жителів громади 

захисними спорудами у випадку надзвичайних ситуацій, утримання в належному 

стані захисних споруд цивільного захисту та забезпечення ефективного 

використання майна комунальної власності, враховуючи рекомендації міської 

комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

міської ради,  Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Прийняти безоплатно до комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади: 

1) захисну споруду цивільної оборони (захисту) № 40275 3 класу,  

У   =   1840   чол.,      загальною    площею     1962 кв.м,    що    розташована    під  

 



2 

 

адміністративно – побутовим  та  виробничо  –  складським  корпусом  

колишнього виробничого об’єднання «Друкмаш» за адресою: 

м. Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 6/13 (вул. Волкова, 2); 

 2) захисну споруду цивільної оборони (захисту) № 40301 3 класу,                                     

У -1170 чол., загальною площею 1352, 3 кв.м, що розташована як окремий об’єкт 

на території колишнього виробничого об’єднання «Друкмаш» за адресою: 

м. Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 2 (вул. Волкова, 2). 

 

 2. Управлінню комунальної власності Кропивницької міської ради 

створити комісію з безоплатного прийняття захисних споруд цивільної оборони 

(захисту) до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади. Комісії забезпечити прийняття захисних споруд цивільної оборони 

(захисту) в оперативне управління із зарахуванням на баланс Комунального 

підприємства «Благоустрій» Кропивницької міської ради» відповідно до акта 

приймання. 

 

3. Доручити Виконавчому комітету Кропивницької міської ради 

затвердити акт приймання захисних споруд цивільної оборони (захисту). 
 

 4. Управлінню комунальної власності Кропивницької міської ради 

здійснити заходи, направлені на державну реєстрацію права власності за 

Кропивницькою міською територіальною громадою, в особі Кропивницької 

міської ради, згідно з діючим законодавством України, на нерухоме майно, 

вказане в пункті 1 цього рішення. 

 

 5. Передати захисні споруди цивільної оборони (захисту), зазначені у  

пункті 1 цього рішення, в оперативне управління із зарахуванням на баланс 

Комунального підприємства «Благоустрій» Кропивницької міської ради». 

 

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності, з питань житлово-

комунального господарства та транспорту та заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 
 

Секретар міської ради                                                                 Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

Алла Пасенко 35 83 28 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ «ПРО БЕЗКОШТОВНЕ ПРИЙНЯТТЯ У 

КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ЗАХИСНИХСПОРУД ЦИВІЛЬНОГО 

ОБОРОНИ (ЗАХИСТУ)» 

 

1. Нормативно-правове регулювання 
 

Даний проєкт розроблено відповідно до статей 140, 144 Конституції 

України, пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною 7 статті 61 

Кодексу України з процедур банкрутства, статтею 60 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, згідно з частиною 2 статті 19 Кодексу 

цивільного захисту України, Указом Президента «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», пунктом 14 Порядку створення, утримання фонду 

захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого 

постановою кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, беручи 

до уваги звернення арбітражного - керуючого по банкрутству відкритого 

акціонерного товариства «Друкмаш», Заболотного Г.В. 05 липня 2006 року № 16, 

у зв'язку з визнанням банкрутом відкритого акціонерного товариства «Друкмаш» 

та ліквідація юридичної особи – банкрута ухвалою Господарського суду 

Кіровоградської області від 02 листопада 2009 року по справі № 10/197 (запис 

про державну реєстрацію припинення: 14441170003006781), з метою 

забезпечення жителів громади захисними спорудами у випадку надзвичайних 

ситуацій, утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту та 

забезпечення ефективного використання майна комунальної власності, 

враховуючи рекомендації міської комісії з питань техногенно - екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради, підготовлено проєкт рішення 

Кропивницької міської ради. 

3. Мета і шляхи її досягнення 
 

Метою рішення є прийняття у власність Кропивницької міської 

територіальної громади захисних споруд цивільної оборони для подальшого їх 

використання за призначенням та належним утриманням. 

Досягненням мети є належне використання майна, що безкоштовно 

передається у власність Кропивницької міської територіальної громади,  його 

утримання та обслуговування. 

 

4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим 

комітетом 

Проєкт рішення «Про безкоштовне прийняття у комунальну власність 

захисних споруд  цивільного  оборони (захисту»  винесено  на  розгляд  постійної  
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комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності та на розгляд Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

 

5. Фінансово економічне обґрунтування проєкту рішення 

 

В проєкті рішення відсутня фінансова складова частина витрат з міського 

бюджету. 

 

 

 

Начальник управління 

комунальної власності      Алла ПАСЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 


