
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Друге пленарне засідання четвертої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09 квітня 2021 року    № 147 

 
Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області 
 

 
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частинами 2, 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком проходження документів 
при прийнятті майна до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Полтавської області та передачі такого майна до інших форм власності, затвердженим 
рішенням одинадцятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 08 
листопада 2007 року «Про затвердження Положень з управлінням майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області», розглянувши 
рішення: Полтавської міської ради, Опішнянської селищної ради, Великобудищанської 
сільської ради, звернення: КП «Житлово-експлуатаційна організація № 2» Полтавської 
міської ради, КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер 
Полтавської обласної ради», Департаменту будівництва, містобудування і архітектури 
та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, 
погоджені департаментами: будівництва, містобудування і архітектури та житлово-
комунального господарства; охорони здоров’я Полтавської обласної державної 
адміністрації, з метою ефективного використання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, 
 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області на баланс, у господарське відання, як внесок до розміру 
статутного капіталу КП ПОР «Полтававодоканал»: 

- зовнішню (дворову) мережу водовідведення гуртожитку за адресою:  
вул. Ціолковського, 53, м. Полтава із комунальної власності територіальної громади 
м. Полтава; 

- лічильник (точка обліку активної та реактивної електричної енергії) NIK 

2303 ARP3 T.1002.MC.11 для обліку електричної енергії артезіанської свердловини за 
адресою: вул. Партизанська, 1-а, смт. Опішня із комунальної власності Опішнянської 
селищної ради Зіньківського району Полтавської області, 

згідно з переліком майна (додаток 1 на 1 аркуші). 



2 

 
2. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області: 
- майно КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер 

Полтавської обласної ради» у комунальну власність Великобудищанської сільської 
ради (ЄДРПОУ 21051007), 

згідно з переліком майна (додаток 2 на 1 аркуші). 
 
3. Передати безоплатно в межах спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області на баланс, у господарське відання, як внесок до 
розміру статутного капіталу КП ПОР «Полтававодоканал» з балансу Департаменту 
будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 
Полтавської обласної державної адміністрації: 

- об’єкт незавершених капітальних інвестицій: «Будівництво артезіанської 
свердловини по вул. Партизанська в смт. Опішня Зіньківського району Полтавської 
області»; 

- проєктно-кошторисну документацію по об’єкту: «Реконструкція каналізаційного 
колектору м’ясокомбінату по вул. Ковпака та по вул. Курчатова в м. Полтава способом 
санації та часткової перекладки. 3-тя ділянка. Коригування»,  

згідно з переліком майна (додаток 3 на 1 аркуші). 
 

4. Управлінню майном обласної ради створити комісії з приймання-передачі 
майна, зазначеного в пунктах 1, 3, та делегувати своїх представників до складу комісій 
з приймання-передачі майна, зазначеного в пункті 2. 

 
5. Рекомендувати департаментам: охорони здоров’я; будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської 
обласної державної адміністрації делегувати своїх представників до складу комісій з 
приймання-передачі об’єктів відповідно до переліку майна, що передається. 

 
6. Організацію виконання цього рішення покласти на управління майном 

обласної ради, контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради: з 
питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку, бюджету та 
управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА  

 ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



     Додаток 1 

до рішення другого пленарного 

засідання четвертої сесії обласної 

ради восьмого скликання 

09.04.2021 № 147 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що приймається у спільну власність територіальних громад  

сіл, селищ, міст Полтавської області 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 
Найменування 

Рік 

випуску 

Первісна 

Балансова 

вартість 

(грн.коп.) 

1 Зовнішня (дворова) мережа водовідведення 

гуртожитку за адресою: вул. Ціолковського, 53, 

м. Полтава, загальною протяжністю 171,35 м.п., 

труба  Ø -150 мм, КЕР. 

Колодязь з цегли: Ø 1000 мм – 1 шт., 

колодязь з залізобетонних кілець:Ø 1000 мм –           

10 шт., 

КП «Житлово-експлуатаційна організація № 2» 

1969 68 235,00 

2 Лічильник (точка обліку активної та реактивної 

електричної енергії) NIK 2303 ARP3 T.1002.МС.11 

для обліку електричної енергії артезіанської 

свердловини по вул. Партизанська, 1-а в                    

смт. Опішня, 

Опішнянської селищної ради 

 4 185,00 

ВСЬОГО 72 420,00 



     Додаток 2 

до рішення другого пленарного 

засідання четвертої сесії обласної 

ради восьмого скликання 

09.04.2021 № 147 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається безоплатно зі спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст Полтавської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Рік 

випуску 

Первісна 

Балансова 

вартість 

(грн.коп.) 

1 Майно: 

- автомобіль грузовий ГАЗ 3307, 

шасі № 1434874, 

реєстраційний № 7484 ПОТ; 

- автопричіп ПВА-1 

реєстраційний № ВІ 0143 ХТ,  шасі № 041111; 

- комплекс рентгенодіагностичний РДК-

ВСМ-32; 

- машина для ручної проявки рентгенплівок 

Кровлекс Преміум; 

- касети (1 шт.); 

- стіл робочий (1 шт.); 

- стіл приставний (1 шт.); 

- тумба мобільна (1 шт.); 

- стіл комп’ютерний (1 шт.); 

- стіл двотумбовий (1 шт.); 

- автогума (10 шт.); 

- акумулятор (1 шт.); 

- калькулятори (2 шт.); 

- фартух просвинцьований (1 шт.), 

КП «Полтавський обласний клінічний 

протитуберкульозний диспансер 

Полтавської обласної ради». 

 

1992 

 

 

2006 

 

2009 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

667 269,81 

14 643,00 

 

 

3 763,00 

 

633 237,00 

 

7 238,00 

 

600,00 

568,00 

250,00 

342,00 

288,00 

594,00 

5004,55 

678,00 

63,26 

1,00 

ВСЬОГО 667 269,81 



    Додаток 3 

до рішення другого пленарного 

засідання четвертої сесії обласної 

ради восьмого скликання 

09.04.2021 № 147 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається безоплатно в межах спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

 

 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Рік 

випуску 

Первісна 

Балансова 

вартість 

(грн.коп.) 

1 Об’єкт незавершених капітальних інвестицій: 

«Будівництво артезіанської свердловини по вул. 

Партизанська в смт. Опішня Зіньківського  району 

Полтавської області»: 

- артезіанська свердловина (глибина 710 м, статичний 

рівень 128,1 м, Ø робочої частини свердловини 640 мм, 

водопідйомна колона Ø 88,9 мм), павільйон 1,5х1,5 м з 

покрівельної сталі (профільний лист) 0,5 мм, огорожа з 

сітки «Рабиця» – 1 шт.); 

- насосний агрегат ЕЦВ 8-40-180 нрк – 2 шт. (подача         

40 м3/год, напір 180 м, потужність двигуна 32 кВт); 

- лічильник води WPK-UA 80/225 63 (R100) T50 – 1 шт.; 

- станція керування Каскад К 60-120 – 1 шт. 

Департамент будівництва, містобудування і архітектури 

та житлово-комунального господарства Полтавської 

обласної державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

2019 

 

2019 

2018 

9 268 435,42 

 

 

 

 

 

 

9 138 435,42 

 

100 000,00 

 

5 000,00 

25 000,00 

2 Проєктно-кошторисна документація по об’єкту: 

«Реконструкція каналізаційного колектору 

м’ясокомбінату по вул. Ковпака та по вул. Курчатова в 

м. Полтава способом санації та часткової перекладки. 3-

тя ділянка. Коригування» 

Департамент будівництва, містобудування і архітектури 

та житлово-комунального господарства Полтавської 

обласної державної адміністрації 

Департамент будівництва, містобудування і архітектури 

та житлово-комунального господарства Полтавської 

обласної державної адміністрації 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

482 640,40 

ВСЬОГО 9 751 075,82 


