
 
ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’яте чергова сесія 

 
РІШЕННЯ 

 
 
Про затвердження  
Переліку об’єктів комунальної власності  
Вороньківської сільської ради,  
які підлягають приватизації у 2021-2022 роках 
та визначення способу їх приватизації 

 
  
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна», рішення Вороньківської сільської ради від 19.03.2021р. №146-5-VIII «Про 
затвердження Порядку відчуження комунального майна, що належить до комунальної 
власності Вороньківської сільської ради», керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Вороньківська сільська рада, в и р і ш и л а: 

 
1. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності Вороньківської сільської 

ради, які підлягають приватизації у 2021-2022 роках та визначення способу  їх 
приватизації (додаток №1). 

2. Виконавчому комітету Вороньківської сільської ради Бориспільського району 
Київської області опублікувати інформацію про об’єкти, зазначені в додатку 1 до цього 
рішення, на інформаційному стенді Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради 
Бориспільського району Київської області та в електронній торговій системі «Prozorro. 
Продажі», відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Вороньківської сільської ради Іщенко 
Олександра Миколайовича. 

 
 
 

Сільський голова                                                                          Л.І. Чешко 
 

с. Вороньків 
Від 19.03.2021 року 
№ 147-5-VIII 

 
 

 
 



Додаток 1 
 

до рішення Вороньківської сільської ради 
від 19.03.2021 р. року №147-5-VIII 

 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
об’єктів комунальній власності Вороньківської сільської ради,  які підлягають 

приватизації у 2021-2022 роках та визначення способу  їх приватизації 

№з/п Назва об’єкту Адреса 
Площа 

приміщення, 
кв. м 

Цільове 
призначення 

використання 
приміщення 

Спосіб 
приватизації 

1 

поліклінічне 
відділення 

Бориспільської 
центральної 

районної лікарні, 
об'єкт житлової 
нерухомості: Ні 

Київська обл., м. 
Бориспіль, 

вулиця Гоголя, 
будинок 2 

933,9 
Приміщення 

вільного 
призначення 

Електронний 
аукціон 
без умов 

2 

будівля 
медамбулаторії, 
об'єкт житлової 
нерухомості: Ні 

Київська обл., 
Бориспільський 

р., с. Старе, 
вулиця 

Радянська, 
будинок 45-б 

105,6 
Приміщення 

вільного 
призначення 

Електронний 
аукціон 
без умов 

3 
будівля, ТП 739, 
об'єкт житлової 
нерухомості: Ні 

Київська обл., 
Бориспільський 

р., с. Старе, 
вулиця 

Заводська, 1г 

65 

Приміщення 
розміщення 

трансформаторної 
підстанції 

Електронний 
аукціон 
без умов 

4 
Будинок 
культури 

08352, Київська 
область, 

Бориспільський 
район, с. 

Жереб”ятин, 
вул.Лісова, 1 

131,9 м.кв. 
Приміщення 

вільного 
призначення 

Електронний 
аукціон 
без умов 

5 
49/100 частини 

будівлі дитячого 
садка 

с. Вороньків, вул. 
Миру, 69 

75,9 
Приміщення 

вільного 
призначення 

Електронний 
аукціон 
без умов 

6 
Будівля 

бібліотеки 

с. Вороньків, вул. 
Центральна, 1 

літера “л” 
141,4 

Приміщення 
вільного 

призначення 

Електронний 
аукціон 
без умов 



7 
будинок побуту, 
об'єкт житлової 
нерухомості: Ні 

Київська обл., 
Бориспільський 
р., с. Вороньків, 
вул. Центральна, 

1ж 

89.3 
Приміщення 

вільного 
призначення 

Електронний 
аукціон 
без умов 

8 

51-квартирний 
житловий 
будинок, 

незвершене 
будівництво 

 

Київська обл., 
Бориспільський̆ 
р., с. Сошників, 
Лінченка, 141-а, 

2683,9 

Багатоквартирний 
житловий 
будинок 

(незавершене 
будівництво) 

Електронний 
аукціон 
без умов 

 
 
Секретар сільської ради                                           В.О. Спис 
 
 
 
 
 


