
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2017 року № 27 

Миколаїв   
 
 
 
Про Перелік об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, які підлягають  
приватизації у 2017 році 

                Одинадцята сесія  
                 сьомого скликання  

 
 
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про приватизацію державного 
майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств                       
(малу приватизацію)», згідно з Програмою проведення приватизації майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області на 2012 - 2014 роки, затвердженою рішенням обласної ради                   
від 23 березня 2012 року № 12 (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради 
від 25 грудня 2014 року № 7), на підставі рішення обласної ради від 26 жовтня 
2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної 
ради від 24 червня 2011 року № 11, від 26 червня 2012 року № 33) обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 

1. Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2017 році 
(додаток). 

 

2. Доручити обласній державній адміністрації або її уповноваженому 
відповідному структурному підрозділу: 

 

2.1. Здійснювати приватизацію майна, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, згідно із 
затвердженими обласною радою Переліками, а саме:  
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2.1.1. Створювати комісії з приватизації з обов’язковим уведенням             

до їх складу депутатів обласної ради. 
 

2.1.2. Укладати угоди (договори) щодо проведення підготовки об’єктів                       
до приватизації та їх продажу. 

 

2.1.3. Укладати угоди (договори) щодо проведення незалежної оцінки 
вартості об’єктів приватизації. 

 

2.1.4. Затверджувати акти оцінки майна та висновки про вартість майна за 
результатами незалежної оцінки. 

 

2.1.5. Проводити продаж об’єктів приватизації способами, визначеними 
чинним законодавством України. 

 

2.1.6. Укладати договори купівлі-продажу під час приватизації майна, що 
є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, та здійснювати контроль за виконанням умов договорів купівлі-
продажу у післяприватизаційний період.  

 

2.1.7. Публікувати інформацію про приватизацію у засобах масової 
інформації. 

 

2.1.8. Здійснювати претензійно-позовну роботу з питань приватизації 
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області. 

 

2.1.9. Здійснювати інші функції з приватизації майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, передбачені 
чинним законодавством України з питань приватизації. 

 
3. Внести зміни до рішення обласної ради від 07 вересня 2012 року                 

№ 10 «Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2012 році», 
виключивши з додатка до рішення позицію 4. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
комунальної власності, приватизації та капітального будівництва. 
 
 
 
 
Голова обласної ради             В.В.Москаленко
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Додаток 
до рішення обласної ради  
23 лютого 2017 року № 27 

 
ПЕРЕЛІК 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області,  
які підлягають приватизації у 2017 році 

 
№ 
з/п Найменування об’єкта, адреса Балансоутримувач, 

його місцезнаходження 

Спосіб  
прива-
тизації 

1 2 3 4 
Група А 

1. Окреме індивідуально визначене майно у вигляді 
комплексу, нежитлових будівель, що розташоване за 
адресою: Миколаївська область, м.Первомайськ, 
вул. Київська, 2а 

Первомайське міське дочірнє 
підприємство комунального підприємства 
«Профілактична дезінфекція»,  
м. Первомайськ, вул. Київська, 2а 

 
 
 

Аукціон 
 
 
 
 

2. Окреме індивідуально визначене майно у вигляді 
нежитлових будівель, що розташоване за адресою:  
м. Миколаїв, вул. Декабристів, 11/2 

Миколаївський обласний центр здоров’я,  
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 35  

3. Окреме індивідуально визначене майно у вигляді 
нежитлової будівлі, /аптеки/, що розташоване за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Скороходова (Кузнецька), 116/1 

Підприємство комунальної власності 
області «Фармація», м. Миколаїв,  
вул. Миколаївська, 16  

 
 
Директор департаменту економічного розвитку  
та регіональної політики облдержадміністрації           М.В. Васильєва 
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