
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про внесення змін до рішення 
Миколаївської обласної ради від 
27.07.2017 №12 «Про надання згоди на 
безоплатну передачу нерухомого  майна 
з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області» 
 

Дев'ятнадцята сесія 
сьомого скликання

 

 
 
Відповідно до пункту 32 частини першої статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», згідно зі статтею 2.6.4. 
Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого 
рішенням обласної ради  від  18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами та 
доповненнями), на підставі листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України № 3213-08/5636-06 від 13 лютого 2018 року обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести до рішення обласної ради від 27.07.2017 № 12 «Про надання згоди 

на безоплатну передачу нерухомого  майна з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» зміни, 
що додаються. 

 
 
 
Голова обласної ради                                   В.В.Москаленко 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 

 
 
 
 

З М І Н И, 
що вносяться до рішення обласної ради від 27.07.2017 № 12  

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

Миколаївської області» 
 
Пункт 1 викласти у такій редакції: 
 

 «1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області нерухомого майна, що розташоване у м. Миколаєві по вулиці  Бузький 
бульвар, 16 та Бузький бульвар 16/1, з метою створення на його базі закладу 
фізичної культури і спорту із зобов’язанням використовувати майно за 
цільовим призначенням та не відчужувати у приватну власність, а саме:   
 

І. Нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Миколаїв, Бузький 
бульвар, 16:  
 

Реєстраційний номер Опис нерухомого майна 
 

1 2 
960937148101 Адміністративна будівля за літ. А-2 загальною 

площею 1235,3 кв.м;  
 
адміністративна будівля за літ. Д-1 загальною площею 
112,9 кв.м;  
 
службові будівлі: навіс за літ. Б, вбиральня за літ. Е, 
склад за літ. Ж;  
 
асфальтове покриття-І; 
 
підпірна стіна за №10, 14; 
 
огорожа за №11-13; 
 
споруди за № 3, 4; 



2 
 

1 2 
  
замощення за № 7; 
  
корт за № 8, 9, ІІ-VІІ. 
 

38567148 Нежитлова будівля за літ. А-2 загальною площею 
1235,3 кв.м. 
 
Нежитлова будівля за літ. Д загальною площею  
112,9 кв.м; 
 
службові будівлі, огорожі та споруди. 

 
 
ІІ. Нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Миколаїв, Бузький 

бульвар, 16/1:  
 

Реєстраційний номер Опис нерухомого майна 

958244448101 Нежитлова будівля за літ. В-3 загальною площею 
390,1 кв.м та службова будівля. 

 
 
 
 
 
 
 

Заступник начальника відділу  
з питань фізичної культури 
і спорту облдержадміністрації                                                             В.М. Гінкул  
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