
 

 

 
 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 28.11.2019 року 
 
Про внесення змін в рішення Конотопської 
міської ради від 01.03.2018 (7 скликання, 
25 сесія) «Про надання згоди на передачу у 
державну власність Міністерства оборони України 
з комунальної власності територіальної громади  
м.Конотоп колишнього військового майна» 

 
 
Відповідно до пункту 51 статті 25, пункту 5 статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 статті 7 Закону України 
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
враховуючи підпункти 2.3, 2.4 пункту 2 рішення виконавчого комітету 
Конотопської міської ради від 26.11.2018 №298 «Про вирішення питань з 
будівництва та присвоєння адрес», підпункти 1.1, 1.2 пункту 1 рішення 
виконавчого комітету Конотопської міської ради від 25.02.2019 №31 «Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.11.2018 №298 «Про 
вирішення питань з будівництва та присвоєння адрес», лист Міністерства 
оборони України від 22.05.2018 №220/2935 щодо необхідності зазначення 
кадастрових номерів земельних ділянок та державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно, лист управління житлово-комунального господарства 
Конотопської міської ради від 11.03.2019 №01-14/444 щодо включення 
основних засобів до переліку майна, що пропонується на передачу, 

 
міська рада  в и р і ш и л а: 

 
 Внести зміни в рішення Конотопської міської ради від 01.03.2018                    
(7 скликання, 25 сесія) «Про надання згоди на передачу у державну власність 
Міністерства оборони України з комунальної власності територіальної громади  
м.Конотоп колишнього військового майна» виклавши додатки 1, 2, у яких 
наведений перелік об’єктів на передачу, в новій редакції. 
 
 
Головуючий на пленарному 
засіданні 39 сесії  

 
Олександр САХНО 

 



                                                                                                       
       Додаток  1 

                                                                                       до рішення міської ради 
від 28.11.2019 року   
(7 скликання, 39 сесія ) 

 
 
 

Перелік майна розташованого на території колишнього Конотопського 
гарнізону (військове містечко №4) в місті Конотоп 

 
 
 

№ Найменування об’єкту 

 
 

Кількість Інвентарний номер/ 
кадастровий номер 

Вартість 
(балансова), 

грн. 

 
 

Площа, м2 

1 Комплекс будівель та споруд по 
вул.Г.Костянецького,2 

1 101310363 2883760,00 13012,8 

2 Нежитлова будівля по 
вул.Успенсько – Троїцькій ,72/18 

1 101310339 95070,00 1582 

3 Земельна ділянка по 
вул.Г.Костянецького,2  

1 5910400000:04:062:0114  11,3465га 

4 Земельна ділянка по 
вул.Успенсько-Троїцька,72/18 

1 5910400000:04:062:0084  0,918га 

5 Дорога з асфальтовим покриттям  101310099 47839,00 4349 
6 Дорога з бетонним покриттям  101310100 7600,00 400 
7 Огорожа із залізобетонних плит 658,5 м 101310101 131700,00  
8 Зовнішні теплові мережі із 

стальних труб 
4700 м 101610035 393900,00  

9 Водопровідні мережі із чавунних 
труб 

3346 м 101610037 25710,00  

10 Каналізаційні мережі із чавунних 
труб 

1503 м 101610038 10600,00  

11 Декоративні дерева 240 шт. 101700006 7200,00  
12 Фруктові дерева 200 шт. 101700007 6000,00  

 
 

  
Головуючий на пленарному 
засіданні 39 сесії  

 
Олександр САХНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Додаток  2 

                                                                                        до рішення міської ради 
                                                                                        від 28.11.2019 року 

       (7 скликання, 39 сесія ) 
 

 
 

Перелік майна розташованого на території колишнього аеропорту 
військової авіації (військове містечко №14) в місті Конотоп 

 
 
 

№ Найменування 

 
 

Кількість 

 
Інвентарний/
кадастровий 

номер  

 
Вартість 

(балансова), грн. 

 
 

Площа, м2 

1 Комплекс нежитлових будівель і 
споруд по 1 пров. вул. 
Рябошапка,3 

1 101310364 1299930,00 4568,8 

2 Земельна ділянка  по 1 пров. 
вул.Рябошапка,3 

1 5910400000:
05:005:0023 

 14,7914 

3 Тепломережі 962 м 101610121 77500,00  

4 Водопровідні мережі питної 
води 

1160 м 101610123 33787,00  

5 Каналізаційні мережі 7878 м 101610124 52200,00  

6 Резервуар Р-20 9  111310051 8469,00  

7 Асфальтове покриття   101330174  7173  

8 ПАГ – 14 з/б 689 101330177 937040,00  

9 ПГД з/б 33 101330178 18711,00  

 
 
  
Головуючий на пленарному 
засіданні 39 сесії  

 
Олександр САХНО 

 
 


