
 

 
 

 

 

 
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  29  квітня  2021  року  №  20                     VІІІ       сесія восьмого скликання 
    Баштанка      
 

Про затвердження Переліку об’єктів 
комунальної власності Баштанської міської 
ради у новій редакції  
 
 

             Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», рішень Баштанської міської ради від 04 березня 2021 року  № 3 «Про 
передачу майна комунальної власності Баштанської територіальної громади», від 
04 лютого 2021 року № 8 «Про безоплатне прийняття об’єктів та майна, що є  
спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району у 
комунальну власність територіальної громади Баштанської міської ради», від            
04 лютого 2021 року № 16 «Про прийняття зі спільної власності територіальних 
громад міста, сіл  Баштанського району в особі Баштанської районної ради у 
комунальну власність територіальної громади Баштанської міської ради  КНП 
“Багатопрофільна лікарня Баштанського  району” Баштанської районної ради 
Миколаївської області, зміну засновника, найменування та затвердження Статуту 
в новій редакції», від 04 лютого 2021 року № 13 «Про прийняття зі спільної  
власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району в особі 
Баштанської районної ради у комунальну власність Баштанської міської ради 
КНП “ЦПМСД Баштанського  району” Баштанської районної ради Миколаївської 
області, зміну засновника, найменування та затвердження Статуту в новій 
редакції», від 23 грудня 2020 року № 22 «Про безоплатне прийняття об’єктів та 
майна, що є  спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського 
району у комунальну власність об’єднаної територіальної громади Баштанської 
міської ради», від 15 грудня 2020 року № 15 «Про безоплатне прийняття 
індивідуально визначеного майна та затвердження актів приймання-передачі», у 
зв’язку з необхідністю внесення змін до переліку об’єктів комунальної власності, 
враховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська  рада  
  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Переліку об’єктів комунальної власності 
Баштанської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 30 липня 



2020 року  № 12 «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності 
Баштанської міської ради в новій редакції» наступні зміни: 
 

1) Виключити з пункту 1 розділу 1 «Баштанська міська рада» транспортні 
засоби:  

автогрейдер BGD-140, укомплектований грейдерним відвалом, 
бульдозерним відвалом;  

автомобіль "Москвич" АЗЛК-2140;  

трактор колісний МТЗ-80;  

причіп 2 ПТС-4М 785А (тракторний причеп);  
автомашина ГАЗ-САЗ-3507;  

мотоцикл "Мінск" 31121;  

автомобіль ЗАЗ-1102.1. 

 

2) До пункту 1 розділу 1 «Баштанська міська рада» додати транспортний 
засіб – автомобіль (марка ГАЗ 31105, рік випуску 2005). 

 

3) Виключити з розділу 1 «Баштанська міська рада» наступні об’єкти: 
будівля Плющівського ФАПу (село Плющівка, вулиця Садова, 53); 
частина адмінприміщення Явкинської лікарняної амбулаторії (село Явкине, 

вулиця Грушевського, 44); 
адміністративно-виробничий комплекс будівель та споруд Баштанської 

міської ради (місто Баштанка, вулиця 1 Травня, 14); 
нежитлова будявля, центр реабілітації "Калина" (місто Баштанка,                   

вулиця Полтавська, 13а); 
нежилий об’єкт стаціонарного відділення постійно проживаючих, одиноких, 

непрацездатних (місто Баштанка, вулиця Миколи Аркаса, 71); 

котельня (місто Баштанка, вулиця О. Сизоненка, 5а). 

 

4) Доповнити розділ 3 «КП «Добробут» пунктом 14 «Адміністративно-

виробничий комплекс будівель та споруд Баштанської міської ради (місто 
Баштанка, вулиця 1 Травня, 14)» та пунктом 15 «Котельня (місто Баштанка, 
вулиця О. Сизоненка, 5а)». 

 

5) До розділу 3 «КП «Добробут» додати транспортні засоби:  
автомобіль "Москвич" АЗЛК-2140;  

трактор колісний МТЗ-80;  

причіп 2 ПТС-4М 785А (тракторний причеп);  
автомашина ГАЗ-САЗ-3507;  

мотоцикл "Мінск" 31121;  

автомобіль ЗАЗ-1102.1; 

автогрейдер BGD-140, укомплектований грейдерним відвалом, 
бульдозерним відвалом; 

автомобіль (марка УАЗ 396201, реєстраційний номер ВЕ0317ЕК, рік 
випуску 1994); 

автомобіль ВАЗ-21073 - 1 шт. 
 



6) Доповнити розділ 4 «Відділ розвитку культури і туризму виконавчого 
комітету Баштанської міської ради» пунктом 20 «Будівля комунального закладу 
"Баштанська публічна бібліотека" (місто Баштанка, вулиця Театральна, 4). 

 

7)  До пункту 2 розділу 5 «Відділ освіти молоді та спорту виконавчого 
комітету Баштанської міської ради» додати транспортними засобами: шкільний 

автобус «ЕТАЛОН», модель А08116Ш-0000021, номер шассі 
Y6PAS8116LP001007 та автомобіль GEELY. 

 

8) Розділ 5 «Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради» доповнити пунктом 30 «Частина адміністративної 
будівлі (місто Баштанка, вулиця Полтавська, 41)» та пунктом 31 «Гараж (місто 
Баштанка, вулиця Полтавська, 41а)». 

 

9) До розділу 6 «КП «Міськводоканал»» додати транспортний засіб: 
«Хода-причеп (спеціальний причеп для перевезення довгих споруд)». 

 

10) До розділу 7 «Комунальна установа «Баштанський міський інклюзивно-

ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської 
області»» додати транспортний засіб «Спеціальний автомобіль Spline Mobiliti 
Inc.Ft  на базі Ford Transit Van 350». 

 

11)  Доповнити Перелік  розділом 8 «Комунальна установа «Центр надання  
соціальних послуг Баштанської міської ради»». 

 

12)  Розділ 8 «Комунальна установа «Центр надання  соціальних послуг 
Баштанської міської ради»» доповнити наступними об’єктами: 

нежитлова будівля, центр реабілітації «Калина» з господарськими 
будівлями і спорудами, розташована по вулиці Полтавська, 13а в місті Баштанка, 
Баштанського району Миколаївської області;  

нежилий об’єкт стаціонарного відділення постійно проживаючих, одиноких, 
непрацездатних з господарськими будівлями і спорудами, розташований по 
вулиці М. Аркаса, 71 в місті Баштанка, Баштанського району Миколаївської 
області; 

нежиле приміщення, адмінбудівля комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг Баштанської міської ради», розташоване по вулиці Полтавська, 
13 в місті Баштанка Баштанського району Миколаївської області; 

частина нежилого об’єкта, розташованого по вулиці Героїв Небесної Сотні, 
80-а. 

 

13) Доповнити Перелік  розділом 9 «Комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської 
міської ради». 

 

14) До розділу 9 «Комунальне некомерційне підприємство "Центр 
первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської міської ради» додати 
наступні об’єкти:  



частина адмінприміщення Явкинської лікарняної амбулаторії (село Явкине, 
вулиця Грушевського, 44); 

будівля Плющівського ФАПу (село Плющівка, вул. Садова, 53). 
 

15) Розділ 9 «Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги" Баштанської міської ради» доповнити 
транспортними засобами:  

автомобіль (марка OPEL COMBO, рік випуску 2009); 
автомобіль (марка ВАЗ 2121, рік випуску 1987); 
автомобіль (марка ЗАЗ 110207, рік випуску 2004). 
 

16) Доповнити Перелік розділом 10 «Комунальне некомерційне 
підприємство "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради 

Миколаївської області». 
 

17) До розділу 10 «Комунальне некомерційне підприємство "Баштанська 
багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області» 
додати наступні об’єкти:  

комплекс будівель та споруд комунального некомерційного підприємства 

"Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської 
області (місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 3); 

двоповерхова нежитлова будівля (місто Баштанка, вулиця               
Спеціалістів, 3); 

трикімнатна квартира №2 (місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 3а); 
двокімнатна квартира №1 (місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 3а); 
двокімнатна квартира (місто Баштанка, вулиця Берегового, 2 кв.23); 
трикімнатна квартира (місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 97 кв.1а); 
двокімнатна квартира (місто. Баштанка, вулиця Ювілейна, 101 кв.61); 
двокімнатна квартира (місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 97 кв.37); 
однокімнатна квартира (місто Баштанка, вулиця Ювілейна, 97, кв.9); 
однокімнатна квартира (місто Баштанка, вулиця Українська, 9, кв.44). 
 

18) Розділ 10 «Комунальне некомерційне підприємство "Баштанська 
багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області» 
доповнити транспортними засобами:  

автомобіль (марка ВАЗ-21213); 

автомобіль (марка ВАЗ-32214); 

автомобіль (марка УАЗ-93-26); 

автомобіль (марка УАЗ-31602); 

автомобіль (марка ГАЗ-2705); 

кабінет флюорографічний рухомий марки 12Ф9 на базі автомобіля TATA 
LPT 613. 

 

2. У зв’язку з внесеними змінами викласти перелік в новій редакції, що 
долається. 
 

Міський голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ 


