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ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 25 червня 2021 року Валки № 3 7 9

Про надання згоди на безоплатне 
прийняття у комунальну власність 
Валківської міської територіальної 
громади артезіанської свердловини, 
водонапірної башти, будівлі ПК, що 
розташовані за адресою: 63030,
Харківська область, Богодухівський 
район, с. Шарівка, вул. Центральна та 
обліковуються на балансі ПСП «Шарівка»

Керуючись статтями 26, 42, 59, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», постановами Кабінету Міністрів України 
від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності» (із змінами), від 13 серпня 2003 року №1253 «Про 
затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об’єктів 
соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а 
також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних 
сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі 
реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств- 
правонаступників, Рекомендаціями Міністерства аграрної політики України, 
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного 
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Фонду 
державного майна України щодо здійснення безоплатної передачі 
недержавними сільськогосподарськими підприємствами об’єктів соціальної 
інфраструктури у комунальну власність від 07 квітня 2000 року № 37-20- 
13/2846 від 07 квітня 2000 року, розглянувши клопотання ПСП «Шарівка» від 
01 червня 2021 року № 01/6-2, враховуючи висновки постійної комісії міської 
ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, 
Валківська міська рада вирішила:

!. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність 
Валківської міської територіальної громади артезіанської свердловини,
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водонапірної башти, будівлі ПК, що розташовані за адресою: 63030, Харківська 
області, Богодухівський район, с. Шарівка, вул. Центральна та обліковуються на 
балансі ПСИ «Шарівка».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Катерина
РОЖЕНКО).

Міський голо Валерій СКРИПНІЧЕНКО


