
У  К  Р  А  Ї  Н  А 
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

РІШЕННЯ 
XXX сесії VІ скликання 

08.08.2014 № 1084 

Про надання згоди на прийняття до  
спільної власності територіальних громад 
Херсонської області спортивних споруд 
(літери А і Б; № 1-4), що розташовані 
по вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26 
у м. Херсоні 

Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Положення про 
порядок передачі об’єктів права державної та комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 вересня 1998 року № 1482, керуючись пунктом 19 частини третьої статті 43, частиною другою статті 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на прийняття до спільної власності територіальних громад Херсонської області спортивних споруд
(літери А і Б; № 1-4), що розташовані на земельній ділянці площею 2,000 га (кадастровий номер – 
6510136900:16:002:0055) по вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26 у м. Херсоні, від територіальної громади міста 
Херсона. 

2. Створити комісію по прийняттю до спільної власності територіальних громад Херсонської області спортивних споруд
(літери А і Б; № 1-4), що розташовані на земельній ділянці площею 2,000 га (кадастровий номер – 
6510136900:16:002:0055) по вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26 у м. Херсоні (далі – комісія), у складі згідно з 
додатком. 

3. Після прийняття майна до спільної власності територіальних громад Херсонської області та складання відповідних
актів приймання-передачі передати спортивні споруди (літери А і Б; № 1-4), що розташовані на земельній ділянці 
площею 2,000 га (кадастровий номер – 6510136900:16:002:0055) по вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26 у м. 
Херсоні, на баланс комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
Херсонської обласної державної адміністрації (73034, м. Херсон, просп. 200 років Херсону, 19). 

4. Копію актів приймання-передачі спортивних споруд надати до обласної ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного
розвитку та управління об’єктами комунальної власності та з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та взаємодії 
із засобами масової інформації. 

Заступник голови 
обласної ради        Т.І. Федько  



Додаток  
до рішення ХХХ сесії 
обласної ради VІ скликання 
08.08.2014 № 1084  

Склад комісії по прийняттю до спільної власності  
територіальних громад Херсонської області спортивних 

 споруд (літери А і Б; № 1-4), що розташовані  
по вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26 у м. Херсоні 

Голубенко 
Нелля Олександрівна 

– депутат Херсонської обласної ради, голова комісії

Члени комісії: 
Ніконов 
Максим Юрійович 

– директор Херсонської філії Державного
підприємства «Центральна дирекція з управління
та реконструкції спортивних споруд»

Любовецька  
Олена Трофимівна 

– директор комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту Херсонської обласної державної
адміністрації

Грабарь 
Юрій Григорович 

– голова постійної комісії обласної ради з питань
соціально-економічного розвитку та управління
об’єктами комунальної власності, депутат
Херсонської обласної ради (за згодою)

Новгородський 
Володимир Вікторович 

– голова постійної комісії міської ради з питань
освіти, культури, туризму, спорту та у справах
молоді, депутат Херсонської міської ради

Мкртчян  
Мкртич Самвелович 

– начальник управління комунальної власності
міської ради, депутат Херсонської міської ради

Псурцева 
Ірина Володимирівна 

– заступник начальника відділу фінансово-
економічної, організаційно-кадрової роботи та
юридичного забезпечення Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту Херсонської обласної
державної адміністрації

Корнєва  
Юлія В’ячеславівна  

– юрист Групи централізованого господарського
обслуговування навчальних закладів та установ
освіти Херсонської області


