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Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 10 

Миколаїв   
 
 
 
Про внесення доповнення до рішення 
обласної ради від 23 лютого  
2017 року № 27  

Чотирнадцята  
позачергова 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. У додатку до рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року № 27 
Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2017 році, доповнити 
новим пунктом 4, виклавши його у редакції, що додається. 

 
2. 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 
 
 



Додаток 
до рішення обласної ради  
27 липня 2017 року № 10 

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 

 
4. 

 

 
Окреме індивідуально визначене майно у вигляді допоміжних 
будівель до аптеки № 73, що розташоване за адресою: 
Миколаївська область, Кривоозерський район, смт Криве Озеро, 
вул. 1 Травня, 5 

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

 
Аукціон 

 
 
 
 

 
 
В.о.директора департаменту економічного  
розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації               Л.П.Машкова 
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