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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 25 червня 2021 року Валки № 380

Про передачу в межах комунальної 
власності Валківської міської 
територіальної громади з балансу 
Валківської міської ради на баланс 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ВОДА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
артезіанської свердловини № 107-1973, 
розташованої за адресою: Харківська 
обл., Богодухівський район, смт. Ков’яги 
вул. Харківська та документації до неї

Керуючись статтями 26, 42, 59, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», 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:

1. Передати в межах комунальної власності Валківської міської 
територіальної громади з балансу Валківської міської ради на баланс 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
артезіанську свердловину № 107-1973, розташовану за адресою: Харківська обл., 
Богодухівський район, смт Ков’яги вул. Харківська та документацію до неї, а 
саме:

Робочий проект «Капітальний ремонт свердловини № 107-1973, що 
знаходиться в Харківській області, Валківському районі, смт Ков’яги, вул. 
Харківська» Том 1-104 аркуші, в 3-х екземплярах;

Робочий проект «Капітальний ремонт свердловини № 107-1973, що 
знаходиться в Харківській області, Валківському районі, смт. Ков’яги, вул. 
Харківська» Том II -  кошторисна документація -  77 аркушів, в 3-х екземплярах;

Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим • 
проектом «Капітальний ремонт свердловини № 107-1973, що знаходиться в 
Харківській області, Валківському районі, смт. Ков’яги, вул. Харківська» - 
оригінал, 1 екземпляр, к о п ії-3 екземпляри.



2. Доручити Валківському міському голові створити комісію по 
прийманню-передачі зазначеної в пункті 1 даного рішення артезіанської 
свердловини та документації до неї та затвердити її персональний склад, з 
урахуванням пропозицій КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДА»

3. Утвореній комісії здійснити приймання-передачу зазначеної в пункті 1 
даного рішення артезіанської свердловини та документації до неї, згіднр 
чинного законодавства, та подати складений акт на затвердження міському 
голові.

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

БАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО


