
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 13 

Миколаїв   
 

 
 

Про надання згоди на безоплатну 
передачу нерухомого  майна зі 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну 
власність територіальної громади 
міста Миколаєва 

                           Чотирнадцята  
                           позачергова сесія 
                           сьомого скликання 

 
 

Відповідно до пункту 32 частини першої та другої статті 43 Закону 
України  "Про   місцеве   самоврядування   в   Україні",   Закону    України  
"Про передачу об’єктів   права   державної   та   комунальної   власності", 
пункту 8.5. Програми розвитку фізичної  культури і спорту в Миколаївській 
області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 
2013 року № 18 (зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 23 вересня 
2016 року №10), рішення Миколаївської ради від 25 грудня 2015 року № 12 
«Про обласний бюджет Миколаївської області на 2016 рік», враховуючи 
рекомендації постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім’ї та молоді, спорту від 28 листопада 2013 №6, з метою поліпшення 
соціально-побутових умов провідних спортсменів Миколаївської області 
обласна рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати згоду на безоплатну передачу зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальної громади міста Миколаєва нерухомого майна - об’єкта 
житлової нерухомості (квартира однокімнатна), розташованого за адресою:     
м. Миколаїв, вул. Старова архітектора, будинок 2/6, корпус 7, квартира 58 
(загальна площа - 37,3 кв.м), придбаного відділом з питань фізичної культури і 
спорту Миколаївської обласної державної адміністрації від імені 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області з метою  



2 

поліпшення соціально-побутових умов Федорової Олени Олегівни, провідної 
спортсменки Миколаївщини зі стрибків у воду, заслуженого майстра спорту 
України, бронзової призерки чемпіонатів світу,  п’ятиразової призерки 
Чемпіонату Європи зі стрибків у воду, учасниці трьох Олімпійських ігор. 
 

2. Обласній державній адміністрації як органу управління майном 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області в установленому чинним законодавством порядку вжити заходів щодо 
передачі нерухомого майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області  у 
комунальну власність територіальної громади міста Миколаєва. 
  

3. Миколаївській міській раді вжити заходів щодо видачі Федоровій 
Олені Олегівні ордера на квартиру, зазначену у пункті 1 цього рішення. 

 
4. 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 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8

	МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Р І Ш Е Н Н Я


