
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

          Від  11.05.2021 р. №                                                   VІІ сесія селищної ради 
          смт Воскресенське                                                     восьмого скликання

«Про внесення змін та доповнень 
до рішення №8 від 11.09.2020 року ХLVI сесії
«Про затвердження Переліку першого типу 
та Переліку другого типу об’єктів комунальної
 власності Воскресенської селищної ради»

         З  метою  раціонального  та  ефективного  управління  ресурсами
Воскресенської селищної ради, для врегулювання правових, економічних та
організаційних  відносин,  пов’язаних  з  передачею  в  оренду  майна,  що
перебуває  в комунальній власності,  керуючись статтею 24 Господарського
кодексу України, статтею 327 Цивільного кодексу України, статтями 26, 59,
60  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом
України  «Про  оренду  державного  та  комунального  майна»  №  157-IX  від
03.10.2019  р.,  постановою  КМУ  «Деякі  питання  оренди  державного  та
комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483, селищна рада 
                                            
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до рішення №8 від 11.09.2020 року ХLVI
сесії  «Про затвердження Переліку першого типу та Переліку другого типу
об’єктів комунальної власності Воскресенської селищної ради» виклавши їх
у наступній редакції (Додаток 1 та Додаток 2 додаються)

2. Надати  дозвіл  голові  Воскресенської  селищної  ради у  міжсесійний
період, у виняткових випадках, вносити зміни до Переліків розпорядженням
з подальшим затвердженням сесією селищної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                           Олександр  
ШАПОВАЛОВ 



Додаток № 1
до рішення Воскресенської селищної ради 

№ __  від 11.05.2021 року

Перелік  першого типу об’єктів комунального майна Воскресенської селищної ради,
щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні

№
з/п

Об'єкт оренди
Загальна
площа,
кв.м.

Адреса об'єкту
Балансоутриму

вач
Власник

Цільове
використання

1 2 3 4 5 6  

1
Нежитлові

приміщення
56,60

с. Пересадівка,
пров.

П'ятанчука, 4

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
об'єкта торгівлі

2
Частина

нежитлового
приміщення 

16,20
с. Калинівка вул.

Соборна, 20
Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
приватного

закладу
охорони
здоров'я

3
Частина

нежитлового
приміщення 

18,90

смт
Воскресенське,
вул. Соборна,

буд. 92

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
аптечного

пункту

4
Частина

нежитлового
приміщення 

14,0
с. Михайло-
Ларине, вул.
Шкільна 29

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
аптечного

пункту

5

Частина
нежитлового
приміщення

(окремих
будівель) 

30,4

с-ще Грейгове,
вул. 14

Гвардійської
дівізіі

Відділ освіти,
культури,
молоді та

спорту

Воскресенська
селищна рада

Для
облаштування

приладами
опалення на

альтернативних
видах палива

6

Частина
нежитлового
приміщення

(окремих
будівель) 

22,2 
с. Степове, вул.
Космонавтів, 23

Відділ освіти,
культури,
молоді та

спорту

Воскресенська
селищна рада

Для
облаштування

приладами
опалення на

альтернативних
видах палива

7

Частина
нежитлового
приміщення

(окремих
будівель) 

 23,3
с-ще Грейгове,
вул. Шевченка,

42

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для
облаштування

приладами
опалення на

альтернативних
видах палива

8

Частина
нежитлового
приміщення

(окремих
будівель) 

20,1

смт
Воскресенське,
вул. Горького,

буд. 66

Відділ освіти,
культури,
молоді та

спорту

Воскресенська
селищна рада

Для
облаштування

приладами
опалення на

альтернативних
видах палива



9

Частина
нежитлового
приміщення

(окремих
будівель) 

24,40
с. Пересадівка,
вул. Чайки, 11

Відділ освіти,
культури,
молоді та

спорту

Воскресенська
селищна рада

Для
облаштування

приладами
опалення на

альтернативних
видах палива

10

Частина
нежитлового
приміщення

(окремих
будівель) 

12,40
с. Калинівка вул.

Соборна, 20
Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для
облаштування

приладами
опалення на

альтернативних
видах палива

11

Частина
нежитлового
приміщення

(окремих
будівель) 

17,40

с. Пересадівка,
вул. Михайла
Грушевського,

буд. 144

Відділ освіти,
культури,
молоді та

спорту

Воскресенська
селищна рада

Для
облаштування

приладами
опалення на

альтернативних
видах палива

12

Частина
нежитлового
приміщення

(окремих
будівель) 

21,60
с. Калинівка вул.

Соборна, 15
Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для
облаштування

приладами
опалення на

альтернативних
видах палива

13

Частина
нежитлового
приміщення

(окремих
будівель) 

44,80
с. Пересадівка,
вул. Шевченка,

160

Відділ освіти,
культури,
молоді та

спорту

Воскресенська
селищна рада

Для
облаштування

приладами
опалення на

альтернативних
видах палива

14
Частина

нежитлового
приміщення 

96,20

с. Пересадівка,
вул. Михайла
Грушевського,

буд. 146

Відділ освіти,
культури,
молоді та

спорту

Воскресенська
селищна рада

Для проведення
тренувань з

хортингу

15
Частина

нежитлового
приміщення 

165,40
смт

Воскресенське,
вул. Центральна,

буд. 62 

Відділ освіти,
культури,
молоді та

спорту

Воскресенська
селищна рада

Для проведення
тренувань

16
Частина

нежитлового
приміщення 

16,30
с. Пересадівка,
вул. Чайки, 11

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
приватного

закладу
охорони
здоров'я

17
Частина

нежитлового
приміщення 

19,30
с. Пересадівка,
вул. Чайки, 11

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
приватного

закладу
охорони
здоров'я

18

Індивідуально
визначеного
нерухомого

майна

45.2
с. Пересадівка,
вул. Чайки, 11

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
аптеки



19
Частина

нежитлового
приміщення 

14,20

смт
Воскресенське,
вул. Соборна,

буд. 92

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
приватного

закладу
охорони
здоров'я

20
Нежитловий

об'єкт 
46,30

с. Калинівка вул.
Свободи, 109

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

З метою
поліпшення
медичного

обслуговування
населення

21
Нежитлове
приміщення

31,00

с-ще Грейгове,
вул. Івана

Богуна, буд.
73А/4

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
аптечного

пункту

22
Нежитлове
приміщення

27,20
с-ще Грейгове,
вул. Шевченка,

42

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для розміщення
об'єкта торгівлі



Додаток № 2
до рішення Воскресенської селищної ради 

№ __  від 11.05.2021 року

Перелік  другого типу об’єктів комунального майна Воскресенської селищної ради,
щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без аукціону

№
з/п

Об'єкт
оренди

Загаль
на

площа
кв. м.

Адреса об'єкту
Балансоутриму

вач
Власник

Цільове
використання

1 2 3 4 5 6 7

1
Нерухоме

майно
597,40

с. Калинівка вул.
Соборна, 20

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

2
Нерухоме

майно
1463,9

0
с. Пересадівка,  вул.

Чайки, 11
Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

3
Нерухоме

майно
186,20

смт Воскресенське
вул. Соборна, буд. 92

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

4
Нежитлове
приміщення

125,0
с. Михайло-Ларине,

вул. Шкільна 29
Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

5
Нежитлове
приміщення

307,9
с. Грейгово, вул.

Шевченко,42
Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

6
Нежитлове
приміщення

267,2
ФАП с. Водокачка,
вул. Лобанова, 36

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

7
Нежитлове
приміщення

82,4
ФАП  с. Червоне,

вул. Миколи
Вінграновського, 30

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для надання
первиної
медичної
допомоги

8
Нерухоме

майно
75,40

с. Пересадівка,  вул.
Чайки, 11

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для
розміщення
персоналу та

майна
тимчасового

пункту
базування

підприємства



9
Нерухоме

майно
36,80

смт. Воскресенське,
вул. Соборна, буд. 92

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для
розміщення
персоналу та

майна
тимчасового

пункту
базування

підприємства

10
Нерухоме

майно
28,00

с. Червоне, вул.
Першотравнева, 21

Воскресенська
селищна рада

Воскресенська
селищна рада

Для
розміщення
відділення
поштового

зв'язку


	ПРОЄКТ РІШЕННЯ
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