
 

 

                 ПРОЄКТ № 1171 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ‟____” ___________ 2022 року                                                     № _______ 

                                            

 

Про передачу в оренду частини 

комплексу будівель площею 5523,4 кв.м 

по вул. Ганни Дмитрян, 1 

 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів нерухомого 

майна комунальної власності Кропивницької міської ради, відповідно до 

статті 143 Конституції України, згідно з частиною п’ятою статті 60 Закону 

України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», рішення міської ради «Про 

деякі питання, пов’язані з орендою майна, що належить до комунальної 

власності Кропивницької територіальної громади» від 6 жовтня 2020 року              

№ 3548, враховуючи листи командира військової частини А7049 

Міністерства оборони України від 16 лютого 2022 року № 137 та від 17 

лютого 2022 року № 143  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати в оренду Квартирно-експлуатаційному відділу                             

м. Кропивницький частину комплексу будівель площею 5523,4 кв.м по                   

вул. Ганни Дмитрян,1 за винятком будівлі «Лікувальний корпус 

підвідділення гемодіалізу» та будівлі «Жіноча консультація фізичного 

кабінету», без проведення аукціону, з орендною платою 1 гривня в рік, 

терміном на 2 роки 11 місяців для розміщення військової частини А7049 

(управління окремої бригади ТрО) та військової частини А7340 (окремого 

батальйону ТрО)  місто Кропивницький. 

 

2. Комунальному некомерційному підприємстві “Міська лікарня №2  

ім. Святої Анни” укласти договір оренди з Квартирно-експлуатаційним 

відділом  м. Кропивницький на частину комплексу будівель по вул. Ганни 

Дмитрян,1 згідно з діючим законодавством України. 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О. Мосіна.   

 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій  РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алла Пасенко 35 83 28 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проект}7 рішення міської ради
«Про передачу в оренду частини комплексу будівель площею 5523,4 кв.м 

по пул. Ганни Дмитрии, 1»

Керуючись статтею 143 Конституції України, згідно з пунктом 
ЗО частини першої статті 26, частиною п’ятою статті 60 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про управління комунальної 
власності, затвердженого рішенням міської ради від 02 лютого 2021 року № 53, 
рішення міської ради «Про деякі питання, пов’язані з орендою майна, що 
належить до комунальної власності Кропивницької територіальної громади» Ке 
3548 від 6 жовтня 2020 року, підготовлено проект рішення міської ради "Про 
передачу в оренду частини комплексу будівель по вул. Ганни Дмитрян,!”,

Метою підготовки цього проекту рішення є сприяння створенню дієвої 
системи територіальної оборони та якісного виконання завдань, визначених 
Законом України «Про основи національного спротиву», та виконання вимог 
Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Рішення сесії 
міської ради від 06 жовтня 2020 року № 3548 “ Про деякі питання, пов’язані з 
орендою майна, що належить до комунальної власності Кропивницької 
територіальної громади”, враховуючи звернення Військової частини А7049 є 
необхідність передати в оренду частину комплексу приміщень площею 5523,4 
кв.м. за адресою: вул. Ганни Дмитрян, 1, для розміщення військової частини 
А7049 (управління окремої бригади ТрО) та військової частини А7340 (окремого 
батальйону ТрО) місто Кропивницький.

В проекті рішення відсутня фінансова складова, частина витрат з міського 
бюджету.

Н а ч а л ь н и к у п р а в л і н н я 
комунальної власності 
Кропивницької міської ради Алла ПАСЕНКО


