
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

від  «24»  грудня  2021  р.               Баштанка                            № 310-р 

 
 

Про створення комісії з приймання-

передачі нежитлової будівлі (аптеки) 
за адресою: вулиця Грушевського, 
43, село Явкине Баштанського 
району 

 

 

Керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42, статтею 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до 
Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня               
1998 року № 1482, беручи до уваги рішення Миколаївської обласної ради від 
29 вересня 2021 року № 12 «Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області у комунальну власність Баштанської 
територіальної громади», рішення Баштанської міської ради від 11 листопада 

2021 року № 2 «Про надання згоди на безоплатне прийняття зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 
комунальну власність територіальної громади Баштанської міської ради  

нерухомого майна», враховуючи клопотання департаменту економічного 
розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації від                                 
13 жовтня 2021 року № 595/7-01.01-15 та підприємства комунальної 
власності області «Фармація» від 07 грудня 2021 року № 682/06-01              

з о б о в ‘ я з у ю: 
 

 

1. Створити  комісію з приймання-передачі у комунальну власність 
територіальної громади Баштанської міської ради нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області – 
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нежитлової будівлі (аптеки) за адресою: Миколаївська область, Баштанський 
район, село Явкине, вулиця Грушевського, 43 у складі згідно з додатком. 

 

2. Комісії забезпечити безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади Баштанської міської ради нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 
зазначеного у пункті 1 цього розпорядження нерухомого майна у порядку, 
визначеному законодавством, про що скласти акт приймання-передачі та 
подати його на затвердження. 

 

 

 

Міський голова                                                                Олександр БЕРЕГОВИЙ 
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Додаток  
до розпорядження міського голови  
24 грудня 2021 року № 310-р 

 

 

Склад  
комісії з приймання-передачі у комунальну власність територіальної 

громади Баштанської міської ради нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області – нежитлової 

будівлі (аптеки) за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, 
село Явкине, вулиця Грушевського, 43 

 

 

Голова комісії: 
Васильєв  
Олександр Сергійович 

 заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії: 
Великород  
Юрій Валентинович 

 начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності 
 

Секретар комісії: 
Богун  
Наталія Василівна 

 головний спеціаліст відділу з питань 
житлово-комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності 

Члени комісії: 
Виноградова  
Оксана Віталіївна 

 спеціаліст І категорії юридичного 
відділу  

 

Коврига 

Олександр Юрійович 

  

староста Явкинського старостинського 
округу 

 

Мосін  
Валерій Валерійович 

  

спеціаліст І категорії відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради 

 

Піщова  
Катерина Олександрівна 

  

начальник відділу з питань управління 
майном державної та комунальної 
власності області управління зовнішніх 
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зносин, зовнішньоекономічної 
діяльності та європейської інтеграції, 
департаменту економічного розвитку 
та регіональної політики 
облдержадміністрації 
 

Редькіна 

Євгенія Анатоліївна 

 

 

директор ПКВО «Фармація» 

Родіна 

Наталя Анатоліївна 

 юрисконсульт ПКВО «Фармація» 

 

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                              Олександр ВАСИЛЬЄВ 


