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На № _____________ в ід_____________

Депутату
Миколаївської міської ради 
Чайці В. В.

Щодо передачі Південнобузького мосту 
з комунальної у  державну власність

Шановний Владиславе Володимировичу

Міністерство економіки України на виконання доручення Прем’єр- 
міністра України Шмигаля Д. А. від 25.11.2021 № 54028/1/1-21 до звернення 
народного депутата України Волошина О. А. від 23.11.2021 
№ 154д9/7-2021/362312 розглянуло Ваше звернення від 17.11.2021 № 00-01/328 
щодо передачі Південнобузького мосту через річку Південний Буг у 
м. Миколаєві з власності територіальної громади м. Миколаєва у державну 
власність до сфери управління Укравтодору і повідомляє.

Безоплатна передача об’єктів з комунальної у державну власність 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності» (далі -  Закон) та Порядку подання та 
розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність 
та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 
(далі -  Порядок).

Відповідно до вимог Закону та Порядку ініціатор передачі об’єктів з 
комунальної у державну власність (у даному випадку Миколаївська міська рада) 
погоджує пропозиції щодо їх передачі з органом, уповноваженим управляти 
державним майном, до сфери управління якого передається майно 
(Укравтодором) та забезпечує їх подання до Мінекономіки.

Також згідно з Законом та Порядком до пропозицій щодо здійснення 
передачі нерухомого майна з комунальної у державну власність додається 
техніко-економічне обґрунтування (з визначенням обсягів фінансування витрат 
для подальшого утримання та використання об’єкта передачі), оформлене
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відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення техніко- 
економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання об’єктів 
права державної та комунальної власності, що пропонуються до передачі, 
затверджених наказом Мінекономрозвитку від 27.12.2013 № 1591 та погоджене 
органом, до сфери управління якого передається майно.

Мінекономіки на підставі пропозицій, внесених з дотриманням вимог 
Закону та Порядку, готує і подає за погодженням з Мінфіном, Фондом 
державного майна та Держстатом проекти відповідних рішень Кабінету 
Міністрів України.

Міністерством на підставі узгоджених пропозиції Миколаївської міської 
ради (лист від 14.08.2020 №4382/02.02.01-40/14/20) та Укравтодору (лист 
від 06.08.2020 №4809/1/7.1-6-897/08-20) розроблено проект розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про погодження передачі Південнобузького мосту 
через річку Південний Буг у м. Миколаєві в державну власність з віднесенням 
його до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг».

Проектом розпорядження передбачається передати Південнобузький міст 
через річку Південний Буг у м. Миколаєві разом з обладнанням з власності 
територіальної громади м. Миколаєва у державну власність до сфери управління 
Укравтодору.

Зазначений проект розпорядження погоджено без зауважень Укравтодором, 
Мінінфраструктури, Мінрегіоном, Держстатом та Фондом державного майна.

Мінфіном не погоджено проект розпорядження (листи від 19.10.2020 
№ 06040-05-5/32009 та від 26.03.2021 № 06040-05-5/10049), зокрема,
зазначивши, що відповідно до матеріалів надісланих до проекту розпорядження, 
реалізація проекту буде здійснюватися в межах бюджетної програми 
КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг Загального 
користування державного значення», якою передбачено фінансування 
по 500, 0 млн. грн. у поточному та наступних роках.

При цьому, відповідно до техніко-економічного обґрунтування, наданого 
Миколаївською міською радою, на експлуатаційне утримання об’єкта передачі 
передбачається орієнтовно 9,0 млн. грн. щорічно. Водночас, відсутні розрахунки 
стосовно обсягу інвестицій, необхідних для капітального ремонту зазначеного 
мосту.

Також Мінфін зазначив, що повернеться до опрацювання проекту 
розпорядження після отримання зазначеної інформації.

В свою чергу, Мінекономіки листом від 25.01.2021 № 3213-06/4257-03 
надсилало до Мінфіну матеріали надані Миколаївською міською радою листом 
від 15.01.2021 № 287/00.02.01-40/14/21 з урахуванням листа Мінфіну
від 19.10.2021 № 0640-05-5/32009).
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Крім того, Міністерство неодноразово (листи від 22.10.2020 
№ 3213-06/63842-06, від 15.11.2020 № 3213-06/68316-06, від 30.11.2020 
№ 3213-06/70928-03 та від 06.04.2021 № 3213-06/20794-06) інформувало 
Миколаївську міську раду та Укравтодор щодо необхідності надання зазначеної 
інформації.

Проте, Миколаївською міською радою, як ініціатором зазначеної передачі 
(листами від 04.12.2020 № 7046/02.02.01-40/14/20 та від 17.11.2020
№ 6566/02.02.01-40/14/20), зокрема, повідомлено, що фінансово-економічні 
розрахунки щодо утримання та капітального ремонту Південнобузького мосту 
разом з обладнанням після передачі у державну власність, а також бюджетну 
програму відповідно до якої здійснюватиметься утримання зазначеного майна 
повинен надати Укравтодор як орган, уповноважений управляти державним 
майном, до сфери управління якого передаються об’єкти.

При цьому, Миколаївською міською радою листом від 13.07.2021 
№ 4905/02.02.01-40/14/21 надіслано фінансово-економічні розрахунки щодо 
подальшого утримання та капітального ремонту зазначених об’єктів після їх 
передачі у державну власність, проте зазначені розрахунки не погоджені 
Укравтодором як органом до сфери управління якого, передається майно.

З порушеного питання Мінекономіки інформувало Миколаївську міську 
раду листами від 28.07.2021 № 3213-06/38911-06 та від 30.11.2021
№3213-06/56587-06.

Проте, станом на сьогодні зазначеної інформації, погодженої 
Укравтодором до Мінекономіки не надходило.

Таким чином, після надходження матеріалів, зазначених у листах Мінфіну, 
погоджених Миколаївською міською радою та Укравтодором, Мінекономіки 
забезпечить опрацювання порушеного питання в установленому порядку.

З повагою

Перший заступник
Міністра економіки України Денис КУДІН

Світлана Борсук 200-47-73*3219#
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МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Доручення

12-а чергова сесія Миколаївської міської ради 
VIII скликання від 14.12.2021
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За пропозицією депутатів міської ради Владислава Чайки та Олени 
Кісельової.

Міська рада вирішила надати доручення

Начальнику управління апарату Миколаївської міської ради Олені 
Пушкар розмістити матеріали щодо передачі Південнобузького мосту через 
р. Південний Буг у м. Миколаєві, надані депутату Миколаївської міської ради 
VIII скликання Владиславу Чайці, на офіційному вебсайті Миколаївської 
міської ради.

Про хід виконання доручення повідомити міського голову Олександра 
Сєнкевича, депутатів міської ради Владислава Чайку, Олену Кісельову та 
управління апарату Миколаївської міської ради до 28 грудня 2021 року.

Міський голова

Катерина Довбешко, 37-44-06

О. СЄНКЕВИЧ


