
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 жовтня 2017 року № 29 

Миколаїв   
 
 
 

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

                            Шістнадцята  сесія 
                            сьомого скликання 

 
 
Відповідно до пункту 32 частини першої статті 43, частини четвертої та 

п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 1, 2, 3, 5, 7, 7-1 Закону України «Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності», враховуючи рішення президії обласної ради               
від 26 липня 2017 року № 1, листи Первомайської селищної ради Вітовського 
району Миколаївської області № 1436/04-02 від 29 листопада 2016 року, 
Баштанської районної державної адміністрації № 02-13/04-242 від 14 березня 
2017 року та Баштанської районної ради № 60/03.02-10 від 14 березня 2017 
року, з метою ефективного використання  майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

1. Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність 
територіальної громади села Покровка Веселинівського району нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області – нежилої будівлі (аптека), що перебуває в господарському віданні 
підприємства комунальної власності області «Фармація» та розташоване за 
адресою: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Покровка, 
вул. Шевченка, 40, для задоволення потреб громади. 
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2. Надати згоду на безоплатну передачу у спільну власність 

територіальних громад селища, сіл Кривоозерського району нерухомого майна 
спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Миколаївської 
області – нежитлової будівлі, аптеки № 99, що перебуває в господарському 
віданні підприємства комунальної власності області «Фармація» та 
розташоване за адресою: Миколаївська область, Кривоозерський район,                   
с. Курячі Лози, вул. Шевченка, 14, для задоволення потреб громади. 

 
3. Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади селища Первомайське Вітовського району нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області –  нежитлової будівлі, аптеки № 123 (37/100 часток у праві власності на 
весь об’єкт нерухомого майна), що перебуває в господарському віданні 
підприємства комунальної власності області «Фармація» та розташоване за 
адресою: Миколаївська область, Вітовський район, смт Первомайське, 
вул. Заводська, 21, для забезпечення житлом медичних працівників. 

 
4. Надати згоду на безоплатну передачу у спільну власність 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району нерухомого майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області – нежилої будівлі, аптеки, що перебуває в господарському віданні 
підприємства комунальної власності області «Фармація» та розташоване за 
адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 80, за умови: 
 
використання у подальшому за цільовим призначенням - розташуванням 
музичної школи, проведення протягом 3-х років капітального ремонту та/або 
реконструкції. Невиконання умов передачі є підставою для повернення майна у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області в рамках чинного законодавства. Правочин, наслідком якого стане 
використання вищезазначеного майна іншими особами, або відчуження 
(приватизація, передача тощо), або нецільове використання 
балансоутримувачем об’єкта, або його частини вважатиметься нікчемним; 
 
забезпечення у подальшому (після передачі нерухомого майна)                                  
КП «Миколаївкнига» приміщенням у м. Баштанка, на умовах, які задовольнять 
зазначене підприємство для здійснення своєї статутної діяльності. 

Обласній державній адміністрації розглянути питання щодо надання 
підтримки ПКВО «Фармація» щодо компенсації недоотриманого прибутку.  
 

5. Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність 
територіальної громади села Велика Солона Єланецького району нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області – нежитлової будівлі, аптеки, що перебуває в господарському віданні 
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підприємства комунальної власності області «Фармація» та розташоване за 
адресою: Миколаївська область, Єланецький район, с. Велика Солона, 
вул. Центральна (Леніна), 22, для задоволення потреб громади. 

 
6. Надати згоду на безоплатну передачу у спільну власність 

територіальних громад міста, сіл Снігурівського району нерухомого майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області – нежитлової будівлі, аптеки № 84, що перебуває в господарському 
віданні підприємства комунальної власності області «Фармація» та 
розташоване за адресою: Миколаївська область, м.Снігурівка,                                
вул. Жовтнева, 97, для задоволення потреб громади. 

 
7. Обласній державній адміністрації в установленому законом порядку 

вжити заходів щодо передачі нерухомого майна, зазначеного у пунктах 1, 2, 3, 
4, 5, 6 цього рішення, з відображенням в актах приймання-передачі умов 
передачі згідно з цим рішенням. 

 
8. Внести зміни до рішення обласної ради від 16 квітня 2015 року № 10 

«Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2015 році», 
виключивши з додатка до рішення позиції 5, 7. 

 
9. 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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