
 

 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 29 червня  2021 р.    м. Баштанка    №    144 - р  

 

Про зупинення дії рішення 
Баштанської міської ради  від 24 

червня 2021 року №2  «Про 
депутатський запит депутата міської 
ради Віталія ГРИЦЮКА щодо 
надання дозволу міському голові на 
укладання договору про реалізацію 
майна» 

          Керуючись  пунктами 19, 20 частини 4 статті 42, частинами 4, 8 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в' я з у ю: 

1. Зупинити  дію рішення Баштанської міської ради  від 24 червня 2021 

року №2  «Про депутатський запит депутата міської ради Віталія ГРИЦЮКА 
щодо надання дозволу міському голові на укладання договору про реалізацію 
майна» (зауваження додаються). 

2. Винести рішення Баштанської міської ради  від 24 червня 2021 року 
№2  «Про депутатський запит депутата міської ради Віталія ГРИЦЮКА щодо 
надання дозволу міському голові на укладання договору про реалізацію майна» 
на розгляд чергової  сесії Баштанської міської ради восьмого скликання. 

3. Дане розпорядження надіслати на електронну пошту (в разі її 
наявності) депутатів Баштанської міської ради та оприлюднити на офіційному 
сайті Баштанської міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                  Олександр БЕРЕГОВИЙ  

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

від 29 червня  2021р.  № 144-р 

  

ЗАУВАЖЕННЯ 

до рішення Баштанської міської ради  від 24 червня 2021 року №2  «Про 
депутатський запит депутата міської ради Віталія ГРИЦЮКА щодо 

надання дозволу міському голові на укладання договору 

про реалізацію майна» 

 

Під час розгляду на пленарному засіданні 24.06.2021 року усного 

депутатського запиту депутата Грицюка В.А. про надання дозволу міському 
голові на укладання  договору про реалізацію майна, а саме врожаю, який 
проростає на земельній ділянці з кадастровим номером 4820685900:01:000:0656 
площею 94,8644га, було сформовано та проголосавано відповідне рішення. 

Слід зазначити, що дана земельна ділянка була предметом розгляду 
судової справи № 915/1643,19 за позовом Баштанської місцевої прокуратури до 
ГО «СВК «Степовичка» про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки  та повернення земельної ділянки у розпорядження держави. 

Рішенням Господарського суду Миколаївської  області від 26.11.2019 

року у задоволенні позову відмовлено, а Постановою Південно-Західного 
апеляційного господарського суду від 13.10.2020 року позов задоволено 
частково, де в резолютивній частині зобов’язано ГО «СВК «Степовичка» 
повернути у розпорядження Баштанської міської ради земельні ділянки, в тому 
числі з кадастровим номером 4820685900:01:000:0656 площею 94,8644га. 

Баштанська міська рада як заінтересована особа на  стороні позивача, 
отримавши наказ Господарського суду Миколаївської області від 28.10.2020 
року, направила останній на примусове виконання до Баштанського районного 
відділу ДВС  Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м.Одеса). 

Постановою державного виконавця від 11.01.2021 року відкрито 
виконавче провадження №64061299. 

 13.01.2021 року згідно Акту прийому-передачі земельну ділянку  з 
кадастровим номером 4820685900:01:000:0656 площею 94,8644га передано у 
розпорядження Баштанської міської ради. 

 Постановою державного виконавця від 14.01.2021 року закінчено 
виконавче провадження №64061299. 

 Станом на 24.06.2021 року триває виконання наказу Господарського суду 
Миколаївської області від 28.10.2020 року в частині стягнення судового збору, 
сплаченого позивачем - Баштанська місцева прокуратура. По виконавчому 
провадженню № 63885889 накладено арешт на посіви озимої пшениці, що 
знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 
4820685900:01:000:0656 площею 94,8644га, та  встановлено обмежене право 



користування, призначено відповідальним зберігачем громадянина         
Татарова А.С. 

Враховуючи наведене та наявність арешту посівів у ВП  № 63885889, 
вважаю укладання договору про реалізацію майна передчасним, до вирішення 
питання зняття арешту виконавчою службою та закінчення процедури 
примусового виконання судового наказу. 
             

 

Додатки:  
1.Копія наказу Господарського суду Миколаївської області від 28.10.2020 року. 
2. Копія Акту прийому-передачі земельної ділянки від 13.01.2021року. 
3. Копія постанови від 11.01.2021 року про опис та арешт майна. 
 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                             Ольга СИТНІК 

 


