
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 12 

Миколаїв   
 

 
 

Про надання згоди на безоплатну 
передачу нерухомого майна з 
державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області 

                                   Чотирнадцята 
                                   позачергова сесія  
                                   сьомого скликання 

 
 

Відповідно до пункту 32 частини першої та другої статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 2, 3, 4, 7 Закону 
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», з 
метою збереження унікального спортивного об’єкта та розвитку спортивної 
інфраструктури територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 
обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 
нерухомого майна, що перебуває у сфері управління Миколаївської обласної 
державної адміністрації на балансі відділу з питань фізичної культури і спорту  
облдержадміністрації та розташоване в місті Миколаєві за адресами:  Бузький 
бульвар, 16 та Бузький бульвар, 16/1, у складі згідно з додатком. 

 
2. Обласній державній адміністрації як органу управління майном 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області вжити заходів щодо: 

 
безоплатної передачі майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області в установленому чинним законодавством порядку; 
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проведення державної реєстрації права власності за територіальними 
громадами сіл, селищ, міст Миколаївської області на нерухоме майно, 
зазначене у пункті 1 цього рішення; 

 
закріплення майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, на праві 

оперативного управління за Миколаївською обласною комунальною 
комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою; 

 
забезпечення ефективного використання зазначеного нерухомого майна 

як спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
 

Голова обласної ради              В.В. Москаленко 
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  Додаток 
до рішення обласної ради 
27 липня 2017 року № 12 

 
 

Перелік 
нерухомого майна, що перебуває у сфері управління Миколаївської обласної 

державної адміністрації на балансі відділу з питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації та підлягає передачі з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 

 

Найменування майна 
Загальна 
площа 
(кв.м) 

Адреса розміщення об’єкта 

Адміністративна будівля за літ. А-2 1235,3 Бузький бульвар, 16, 
м. Миколаїв  

Адміністративна будівля за літ. Д-1 112,9 Бузький бульвар, 16, 
м. Миколаїв 

Службові будівлі:   

навіс за літ. Б - Бузький бульвар, 16, 
м. Миколаїв 

вбиральня за літ. Е - Бузький бульвар, 16, 
м. Миколаїв 

склад за літ. Ж - Бузький бульвар, 16, 
м. Миколаїв 

асфальтове покриття за літ. І - Бузький бульвар, 16, 
м. Миколаїв 

підпірна стіна за № 10, 14 - Бузький бульвар, 16, 
м. Миколаїв 

огорожа за № 11-13 - Бузький бульвар, 16, 
м. Миколаїв 

споруди за № 3, 4 - Бузький бульвар, 16, 
м. Миколаїв 

замощення за № 7 - Бузький бульвар, 16, 
м. Миколаїв 

корт за № 8, 9, ІІ-VII - Бузький бульвар, 16, 
м. Миколаїв 

Нежитлова будівля за літ. В-3 390,1 Бузький бульвар, 16/1, 
м. Миколаїв 

Службова будівля - Бузький бульвар, 16/1, 
м. Миколаїв 

 
 
Начальник відділу з питань фізичної 
культури і спорту облдержадміністрації           О.В. Садовський 
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