
УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 25 червня 2021 року Валки № 381

Про внесення змін до рішення V 
сесії Валківської міської ради 
Харківської області VIII 
скликання від 18 лютого 2021 
року № 198 «Про затвердження 
переліку об’єктів комунальної 
власності Валківської міської 
територіальної громади, щодо 
яких прийнято рішення про 
передачу в оренду без аукціону»
(перелік другого типу)» (із 
змінами)

Керуючись статями 26, 42, 59, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та 
комунального майна», постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 
2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», 
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. Внести зміни в додаток до рішення V сесії Валківської міської ради 
Харківської області VIII скликання від 18 лютого 2021 року № 198 «Про 
затвердження переліку об ’єктів комунальної власності Валківської міської 
територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду 
без аукціону (перелік другого типу)» (із змінами) виклавши його в новій 
редакції (додається).

2. Рішення VIII сесії Валківської міської ради Харківської області VIII 
скликання від 21 травня 2021 року № 309 «Про внесення змін до рішення 
Валківської міської ради № 198 від 18 лютого 2021 року «Про затвердження 
переліку об ’ єктів комунальної власності Валківської міської територіальної 
громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без аукціону 
(перелік другого типу)» визнати таким, що втратило чинність.



3. 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 
(Катерина Р О Ж Е Н Ш ^

р А М /4  X

Міський гол Валерій СКРИПНІЧЕНКО



Додаток ЛГї 5 
до рішення X сесії В аллійської 
м ісько їради V II I  скликання 

від 25 червня 2021 року № 3 8 1

П ер ел ік  об с к т і»  к о м у н а л ь н о ї в л а с н о с т і В а л к ів с ь к о ї т е р и то р іа л ь н о ї гр о м а д и , щ о до я к и х  п р к й н н г о  р іш ен н я  про п ер еда чу  в ор ен ду без п р о вед ен н я  а у к ц іо н у .

№ Vu
Найменування 

органу уіір.чк.іініш

кил sa 
с ч г и о у  

бя/шнеоутрн 
мунача

Найменування 
иа.іансоу і риму кача

Адреса 
иа. та непу і ’рим у «ач 

а

Вид 
потенц ійного 

о б ’ ікта  

оренди1

Найменування 
орічідари va його

к од Г Д Р П О У

На (на 
потенцій но пі 

об ’єкта 
оренди2

Міснечнаходж
СІ 1 ИМ

іки сниійного 
«Секта оренди

ІІрідіишціТ щодо 
використаним об'єкта 

Оренди4

Характерне ш к
а об'< к! а 
оренди

Площа об'єкта оренди, кв.м

Примітка
Загальна

н.юща
об'єкта
оренди,

кв.м

D Т ОМ У ЧИС ЛІ

основна 
п. м  ща

олшца 
ш гал мі 
ого
корнету
ванмя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

!
Валківська міська 

рада
04058657 Валківська міська рада

63002 Харківські; 
обл ,1іоі оду гас ький 
рай., м. Валки вул. 

Харківська, 16

Нерухоме
майно

Управління егіринами 
Апарату Верховної 
ради України, код 

СДГПОУ 20064120

ластина 
нех(итлового 
приміщення, 
алмінбудівлі. 

кімн № 9 
(згідно 

технічного 
паспорту)

63002 
Харківська 

об:і.,і>огодухівс 
ький рай., м. 
Валки вул. 

Харківська, 16

розміщеним громадської 
приймальні народного 

депутата

придатне для 
використання

18,6 ! 1,9 6,7
перебуває в оренді 

до 1 листопада 2022 
року

2 Валкіяська міська 
рала

04058657 Валківська міська рада

63002 Харківська 
обл.. Бо годуй ас ь кий 
рай., м. Валки вул. 

Харківська, 16

Нерухоме
манно

ТОВ "МК/ПА- 
ЦЕНТР"СиіЬСЬК1 

НОВИНИ", код 
ЄДРПОУ 02476623

частина
нежитлової

будівлі

63002 
Харківська 

обл.Богодухівс 
ький рай., м. 

Валки 
проспект 
Г  риторі я 

Сковороди, 10

розміщення ТОВ "МЕДІА- 
ЦЕ11ТГ "СІЛЬСЬКІ 

НОВИНИ"

придатне для 
використання

73,3 73,3
перебуває, в оренді 

до 30.10.2035 р

3
Валківська міська 

рала
04058657 Валкіиська міська рада

63002 Харківська 
обл.,Когодухівський 
рай., м. Валки вул. 

Харківська. 16

Нерухоме
майно

У правді ния 
соціального захисту 

населення Валківської 
міської ради. Код 

ЄДРПОУ 44057873

частина 
нежитловой 

будівлі 
1 поверху

63002 
Харківська 

обл.Богодухівс 
ький рай., м. 

Валки шт. 
Центральна, 2

розміщення Управління 
соціального захисту 

населення Валківської 
міської ради

і ірндатне для 
використання

154,84 121,3 33,54 Вільне приміщення,

4
Валківська міська 

рада
04058657 Валківська міська рада

63002 Харківська 
обл ,Богодухівський 
рай., м. Валки вул. 

Харківська, 16

Нерухоме
майно

Це нір надання 
соціальних послуг 
Валківської міської 

ради, Код ЄДРПОУ 
44023137

частина 
нежитловой 

будівлі 
І поверху

63002 
Харківська 

обл.,Богодухівс 
ький рай., м.

Валки ші. 
Центральна, 2

Центр надання соціальних 
послуг Валківської міської 

ради

придатне для 
використання

88,73 69,5 19.23 Вільне приміщення,

5
Валківська міська 

рада
04058657 Валківська міська рада

63002 Харківська 
обл ,Бо і оду хі вс ький 
рай., м. Валки вул 

Харківська, 16

Нерухоме
маймо

відділ культури, 
туризму та охорони 

культурної сі іадіцини 
Валківської міської 
ради Код ЄДРПОУ 

44128514

частика 
нежитлової 

будівлі 
1 поверху

63002 
Харківська 

обл. .Ііогодухі вс 
ький рай., м.

Валки пл. 
Центральна, 2

розміщення відділу 
культури, туризму та 
охорони культурної 

спадщини Валківської 
міської ради

придатне для 
використання

63,22 34,9 28.32 Вільне приміщення,



6
Валківська міська 

рада
04058657 Валківська міська рада

63002 Харківська 
обл.,Боголухівський 
рай., м. Валки аул. 

Харківська, !6

і Ісрухоме 
майно

Фінансове управління 
Валківської міської 
ради код СДРПОУ 

43944257

частина 
нежитловой 

будівлі 
1 поверху

63002 
Харківська 

обл., Богодухівс 
ький рай , м. 
Валки вул 

Харківська, 16

ро зді і и іс н н я Ф і н а н со вого 
управління Валківської 

міської ралн

нрилатпе для 
використання

84.73 56.6 28,13 Вільне приміщення,

7
Валкі иська міська 

рала
0-1І)>КМ7 Г5;=л кізеьк'Л міська рала

6301)2 Харківська
її и л.. 1 _і о го л у х і бс і. к и іі
рай., м. Валки вул. 

Харківська, 16

Нерухоме
маі-іно

частина 
нежнтлової 

будівлі 
II поверху

63002 
Харківська 

обл.,Богилу?; і ис 
і.кий рай., м.

Вилки ІШ. 
Центральна, 2

придатне для 
використання ІЯ,88 8^.5 Цільне гримішеннм.

8
Валківська м іс ь к і ї  

рада
0105X657 Ватківська міська рада

63002 Харківська 
об л., Бо году хінський 
рай., м. Валки пул 

Харківська, 16

Нерухоме
майно

Центр надання
соціальних послуг 
Валкшськоі міської 
ради, Код 44023137

приміщення 
гаражу №3

63002 
Харківська 

обл..Богодухівс 
ький рай., м. 

Валки просп.
Григорія 

Сковороди, 8

розміщення службового 
автотранспорту''

придатне для 
використання

61,2 61,2
переоу»ас в оренді 

до 01 08,2023 р

9
Валківська міська 

рала
02230632

КЗ’’ВАДКШСЬКИЙ 
БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА 

ЮНАЦЬКОЇ 
ТВОРЧОСТІ 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ"

63002 Харківська 
обл., Богоду хівськи й 
рай., м. Валки вул. 

Харківська, 7

І Іерухоме 
майно

КОМУНАЛЬНИЙ 
'ЗАКЛАД 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 
МИСТЕЦЬКОЇ 

ОСВІТИ 
ВАЛКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
«ВАЛКІВСЬКА 

ШКОЛА 
МИСТЕЦТВ» , Код 
СДРПОУ 22660808

частина
нежитлового
приміщення

63002 
Харківська 

обл. .Бо голу х і вс 
ький рай., м. 
Валки вуя. 

Харківська,? В

розміщеним художнього 
відділення 

КОМУІ1АЛЫЮГО 
ЗАКЛАДУ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 
МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 
ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ "ВАЛКІВСЬКА 

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

придатне для 
ии користання, 

опалення, 
елентро та 

водопостачання 
у спільному 

використанні

170,11 663 37,21 перебувас в оренді 
до 01.10.2021 р

Ю
Валківська міська 

рада 02230632

КЗ’'ВАЖІВСЬКИЙ 
БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА 

ЮНА! ІЬКОЇ 
ТВОРЧОСТІ 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ"

63002 Харківська 
обл.,Богодухівський 
рай., м. Валки вул. 

Харківська, 7

Нерухомо
майно

Архівний відділ 
Бо году хінської 

районної державної 
ад міні сіра ції, Код 

СДРПОУ 26355539

частина 
нежнтлової 

будівлі "В -І"

63002 
Харківська 

обл .Богодухівс 
ький рай., м. 
Валки вул. 

Харківська, 7В

розміщення архівного 
відділу Богодухівської РДА

придатне для 
використання, 

опалення , 
слоктро та 

водопостачання 
у спільному 

використанні

245,5 245,5 вільне приміщення

И
Валківська міська 

рала
02230632

КЗ" В А Ж ІВ С  ЬК И й 
БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА 

ІО! ІАЦЬКОЇ 
ТВОРЧОСТІ 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ”

63002 Харківська 
обл. ,Бо году хі вський 

рай., м. Валки вул. 
Харківська, 7

Нерухоме
майно

КОМУНАЛЬНА 
УСТАНОВА 

«ВАЛКІВСЬКИЙ 
ІНКЛЮЗИВНО - 

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 
ВАЛКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, Код 

СДРПОУ 41932171

частина
нежнтлової

будівлі

63002 
Харківська 

обл..Богодухівс 
ький рай., м. 
Валки вул 

Харкі вська, 7

розміщення 
КОМУНАЛЬНОЇ 

УСТАНОВИ 
«ВАЛКІВСЬКИЙ 
ІНКЛЮЗИВНО- 

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 
ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

придатне для 
використання, 

опалення , 
слсктро та 

водопостачання 
у спільному 

використанні

146,8 146,8
перебунаг н оренді 

до 01.11.2021 р



і 12 

ІЗ

Начкнмд.ки міські 
рала 223D632

КГВАЛКІВСЬКИЙ 
БУДИНОК ДИТЯЧОЇ І А 

ЮНАЦЬКОЇ 
ТВОРЧОСП 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ"

63002 Харківська 
(чГі.ч Погоду хіиський 
рай., м. Валки вул 

Харківська, 7

1 Іеручомс 
; чайно

розміщення КЗ’1 
Публічна бібліотека 
Вії.-! КІНСЬКОЇ міської 
ради Харківської 

області"

час типа
н еж м тло зої 

будівлі

63002 
Харківська 

обл , 
Богодухівськні" 
рай., м. Валки 

вул. 
Харківська, 7

розміщення КЗ" Публічна 
бібліотека Нанкінської' 

міської ради Харківської 
області"

придатне для 
використання, 

опалення , 
єлектро та 

водопостачання 
у спільному 

використанні

531,99 3 29:Н 202,19 цільне приміщення

ІЗалл’ зськчі v :csk;i 
рада :  ]46392

КЗ"ВАЛ К! ВСЬКИЙ 
КУДИ НО К ДИТЯЧОЇ ТА 

ЮНАЦЬКОЇ 
ПЮРЧОСЇ І 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ"

63002 Харкі вська 
пил Д)(іг«ду\:;«;ь:<і:;' 
рай., м. Валки му::. 

Харківська, 7

' : V. Ч \І'М..
манно

вїлліл освіти
Вал ліне ької місько1!
ради, код СДРПОУ 

02146392

час гина 
НСЖИ 1ЛОВОІ 

будівлі

63003 
Харківська 

об; >..Б<> голу \ і ;<с 
ькніі раіі,. м 
Валки вул. 

Харківська, 7

р(Н\':і:!.спіія нідділу осві н 
Валківської міської ради

приватне .’ілч 
використання 602,7 381,5 221.2 11 с робупасн оренді 

до 01.02.2022 р

14 Валківська міська 
рада 2002859

КПЧ ‘'ВАЛКІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

63002 Харківськії 
обл. Дзоголу хі ’И' і.кий 
рай., м. Валки гіров. 

Майський,34

: к’румімс 
маГіїю

Комунальний заклад 
о\о|юми -здоров'я 

Харківське обласне 
Споро судово-медичної 

експертній», Кол 
СДРПОУ 02001937

частину 
нежитлового 

приміщення н 
патологоаиато 

мінному 
відділенні

63002 
Харківська 

обл. .Богодухівс 
ькиГі рай., м 
Валки пров. 

Майський,34

розміщення Валківсі.кого 
міжрайонного відділення 
Харківського обласного 
бюро судово-медичної 

експертизи

придатне для 
використання 8,7 8,7 перебунаг « оренді 

ло 01.08.2023 р

15 Валківська міська 
рада 2002859

КИП "ВАЛКІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

63002 Харківська 
об л. ,Бого ду хі вс ь к и й 
рай., м. Валки пров. 

Майський,34

Нерухоме 
май по

КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕР ЦІННЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ВАЛКІВСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО- 

САПІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ» 
ВАЛКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, код 

ЄДРПОУ 37948306,

частика 
піл і клінічного 
відділення та 

частина 
стаціонарного 

відділення 
КНП 

"ВАЛКІВСЬКА 
ЦРЛ"

63002 
Харківська 

обл., Богоду хівс 
ький рай,, м 
Валки пров. 

Майськийг34

розміщення КНП 
"ВАЛКІВСЬКИЙ ЦІГМСД" 

та центру раннього 
втручання

придитне для 
використання 451,7 321,5 130,2 перебуває в оренді 

до 3 1.12.2021 р

16 Валківська міська 
рала .17948306

КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦ1ЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ВАЛКІВСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕ ДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ» ВАЛ КІВС 

ЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

63002 Харківська 
об л. ,Бо году хі вський 
рай., м. Валки пров. 

Майський,34

Нерухоме
майно

КЗОЗ "ЦЕНТР 
ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ТА 
МЕДИЦИНИ 

КАТАСТРОФ", КОД 
ЄДРПОУ 38494108

частина 
нежнтлової 

будівлі 
КОВЯЗЬКОЇ 

АМБУЛАТОРІЇ 
ЗАГАЛЬНОЇ 
ПРАКТИКИ 
СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ 
та нежитлове 
приміщення 
бокс гаражу

Харківська 
обл..Богодухівс 
ький рай , смт. 

Ковяги вул 
Харківська, 3

розміщення відділення 
КЗОЗ"ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ”

придатне для 
використання

34,9 та 
45,0- 
гараж

34,9 та 
45,0- 
гараж

ггеребуваг в оренді



1

17
Нанкінськії МІСЬКІЇ

ради 25188134
КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
«МГЛЬНИКШСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
11ЖОЛА І-Ш СТУ11ГШВ
в а л к ів с ь к о і  міської
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОЬЛЛСУІ»;

630055 Харківська 
об л.,Когоду хінський 
рай,,с. Мельникове, 
вуя. Валківська.6.

Нерухоме
чайно

КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
«м ііп ь н и к г о с ь к и іі
ДИТЯЧИЙ САДОК 
«КАЗКА» 
ВАЛКІВСЬКОЇ 
МІСЬКО! РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТ. код 
ІСДРІЮУ 04398206

1;

6300?? 
Харківська 
об: і ,Ін'і одулівс 
ький рай., с. 
Мельни коне, 
пул Валківська, 
5,

Розміщення КЗДО 
"МЕЛЬНИКІВСЬКИЙ 

ДИТЯЧИЙ САДОК 
'КАЗКА" ВАДКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

придатне для 
використання 120,7 120,7 Вільне приміщення.

18
Валківська місі.ка 

радії
04058657 Валківська міська рада

63002 Харківська 
обл , Богоду \ і вс ьки й 
ріш., м, Валки вуя. 

Харківська, 16

Иеручоме 
УЗИ по

ВІДДІЛ культури, 
туризму та охорони 

культурної спадщини 
Валківської міської 

ради. Код ЄДРПОУ 
02230632

частина 
нежитлового 
приміщення 

, кімнати

630055 
Харкі вська 
обл.,Богодухівс 
ький рам., с. 
Мел і.микоае, 
вул. Валківська, 
>0=

Роїмішення сільської 
бібліотеки,

придатне для 
використання 80.7 80,7 перебуває в оренді

19
Валківська міська 

рала
04058657 Валківська міська рада

63002 Харківська 
обл.,Ботдухівс ький 
рай., м. Валки вул 

Харківська, 16

Нерухоме
манію

Українське державне 
шдттрисмтсво 

ПОШТО н о т  ЗіШКу 
"Укрпоіита" Код 

Є Д Р ҐЮУ 22721970

частина 
не житлового 
приміщення

63005?
Харківська
обл.Богадухівс
ький раГі.,с.
Мельникове,
вул.Валківська,
5,

роп міщеним ноштонопо 
відділення

придатне для 
використання 15,8 15,8 перебуває в оренді

20
Валкінська міська 

рада
37948306

КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦТЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
« в а л к ш с ь к и й  

ЦЕНТР ПЕРВИННО! 
МЕДИК О-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ» 
ВАДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ,

63002 Харківська 
обл.Кої одухівський 
рай., м. Валки пров. 

Майський,34

Нерухоме
майно

Акшоперне 
товариство 

«Ухрпошта», Код 
ЄДРПОУ 21560045

частину 
нежи тло його 
приміщення 

Гоншвоярсько 
го ФАПу

Харківська 
обл., 

Богодухшський 
рай., с. Гонтів 

Яр вул 
Псршотравнева 

, 17

розміщення поштового 
відділення

придатне для 
використання

10,7 10,7 перебуває а оренді 
до 01.1 1.2021 року



21
Нанкінська міську 

рала
^794X106

КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«В ДЯКІВСЬКИЙ 

ЦКН 1 Р і ІКГгіИІ IIЮЇ 
М1ІДИКО-СЛНІУАРНОІ 

ДОПОМОГИ))
в л л к т с ь к о ї  м і с ь к о ї

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ
ОГіЛАСТІ,

63002 Харбінська 
ніш Моголу хінський 
рам., м Валки про» 

Майсьмш,34

1і
1
1■

Нерухоме 
von по

Акціонері ге 
товариство 

«Улрпошта», Код 
СДІ’іЮ У 21560045

частина
1 НСЖИТЛОйОІО

приміщення

Харківська 
обл ,

Ьо голу хінським 
район, с 

Серііневе пров. 
Новий, 1

розміщення поштового
ііі.’ІДІЛЄІТІІЯ

придатне для 
використання

9Я

ііj

9$

і
■

неребуиас в оренді 
до 0 1.Об.2022 року

2"> Валк:’вс],ка \-іськл 
рила 37948306

КОМУНАЛЬНЕ
н е к о м н р ц ій н е
ПІДПРИЄМСТВО 
«ВАЛКІВСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДЖО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ» 
ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ,

63002 Харківська 
о ол .Богодї міський 
рай., м. Валки пров. 

Майський,34

! Ісрухомс 
майно

відділ кулілури, 
туризму та охорони 

культурної спадщини 
Валкіяської міської 

ради, Код 02230632

частина 
не житло ного 
приміщення

Харківська 
оші.,

Бої ол у хінський 
район, с. 
Серпневе 

пров. Новий, 1

розміщення сільської 
бібліотеки

придатне для 
використання

16,7 16.7 перебуває в оренді 
до 01. 06.2022 р

23
Ва^ікіиська міська 

рада .’ 7948306

КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ВАЛКІВСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-С А НІТАРН о ї  

ДОПОМОГИ)) 
ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ,

63002 Харбінська 
обл ,,Богоду XI вськи й 
рай , м  Валки про« 

Майський,34

Нерухоме
майно

зідділ культури, 
туризму та охорони 

культурної СП&ДІІШШ1 
Валкі неької міської 

ради. Код 02230632

частина
нежитлового
приміщення

Харківська 
обл., 

БогодухівськиГі 
район, с. 
Коб.їарівка 

вул. Центральна 
, 3

розмі шен т сільської 
бібліотеки

придатне для 
використання

28,8 28,8 перебуває в оренді 
до 0 1 . 1 1,2021 року

24 Валківськи міська 
рада 37948306

КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ВАЛКІВСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-С АНІ ТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ» 
ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ,

63002 Харківська 
об л., Бо г о ду \  і вс ь ки й 
рай., м Валки пров. 

Майський,34

Нерухоме
майно

КОМУНАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я „ 
ВАЖ ІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ” , 

ідентифікаційний код 
СДРПОУ 02002859

частина
нежитлового
приміщення

Харківська 
обл., 

Богодухівський 
район, 

смт. Старий 
Мерчик 

вул. Центральна 
, ІЗ

розміщення 
стоматологічного кабінету

придатне для 
використання

10,3 10,3 01.05.2022 p



25
Віиімнсь^ міська 

рада
379-48306

КОМУНАЛЬНЕ 
Н її КОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

« в а л к ів с ь к и й  ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- 

САПІТАРНОІ 
ДОГІОМОГИ»ВАЛК1ВС 
ЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

6300] Харківська 
< >ш і . 1 й> году X і не і, к и й 
рай . м Валки пров. 

Маііський,34

г Ісрухоме 
майко

КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО.. 
ВАЛКІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ” , 

ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 02002859

частина 
нежнтлоиоі о 
приміщення

1

Харківська
обл.,

Гк>і иду.м п с і . кий 
район, 

с.Шарікка 
в\л 1 Ілпральна 

.48

розміщення 
стоматологічного кабінету

придатне длч
НИКОрИС'ІсШНН 33,8 33, е

|
і

01.10.2022 р

■ 76 і
ііллківська місі.лй 

рада
02002859

к н і г в а ж і в с ь к д

ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ'

6300? Харківська 
обл .І’іоі’олухівським 
рай., V Валки гіров. 

Майєький,34

Нерухоме
майно

КЗОЗ"ЦЕНТР
е к с т р е н о ї
МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ТА 
МЕДИІ І.ИНИ 

КАТАСТРОФ", КОД 
ЄДРПОУ 38494108

часі мин 
нсжитловоіх; 

приміщення та 
приміщення 

гаражу

(>3002 
Харкі вська 

оол , 
Ьогодухіяський 
рай , м. Палки 

пров. 
Майський,34

розміщення відділення 
КЗОТІІЕІІТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ”

придатне ;іл* 
иикорнстичин

30.5 30.5 перебуваг ч оренді 
до ЗІ. 12.2020 року

1

27
Валкізська міська 

рада 37^48306

КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ВАЛКІВСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САІ ПТАРІЮ! 
ДОПОМОГИ»,ВЛЛК1ВС 

ЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКО! 

ОБЛАСТІ

63002 Харківська 
об.і Діогодухівськнй 
рай , м Валки пров. 

Майський,34

Нерухоме
майно

КОМУНАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я 
ВАЛКІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА 
ЛТКАРНЯ” , 

Ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 02002859

частина
нежитлового
приміщення

Харківська 
обл ,

Но годухі вський 
район, с. 
Минківка 

вул.Центральна 
, 1

розміщення 
стоматологічного кабінету

придатне для 
використання

9 9 персбувас в оренді 
до 01.05 .2022 року

28
Валківська міська 

рада 2146392

КЗ"ВАЛКІВСЬКИЙ 
РАЙОННИЙ БУДИІ ЮК 

ДИТЯЧОЇ ТА 
ЮНАЦЬКОЇ 
ТВОРЧОСТІ 

ВАЛКІВСЬКОЇ 
РАЙОНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ"

63003 Харківська 
обл .Ьогидухі вський 
рай., м. Валки вул. 

Харківська, 7

Нерухоме
майно актова зала

63003 
Харківська 

обл., 
Боїчіду хінський 
рай., м. Валки 

вул. 
Харківська, 7

придатне для 
використання

133,5 138,5

вільне приміщення, 
можлива передача в 

короткострокову 
Оренду

29
Вал кінська міська 

рада 2230632

КЗ" ВАЛКІВСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ ДІМ 

’ЧСКРА" ВАЛКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

63003 Харківська 
обл..Ьогодухі вський 
рай., м. Валки пул. 

Харківська, 7

Нерухоме
майно

глядапька
зала,фойс

63002 
Харківська 

об.п.,Когодухівс 
ький рай., м. 
Валки площа 
Централ ьна,5

придатне для 
використання

403.4
269.5 
58,1

403.4
269.5 
58,1

вільне приміщення, 
можлива передача в 

короткострокову 
оренду

ЗО
Валкі вська міська 

рада
02230632

КЗ" ВАЛКІВСЬКИЙ 
БУДИНОК ДИ ТЯЧОЇ ТА 

ЮНАЦЬКОЇ 
ТВОРЧОСТІ 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ"

63003 Харківська 
об л.,Ьогодухі вський 
рай., м. Валки вул 

Харківська, 7

Нерухоме
майно

відділ з питань 
молоді, фізичної 

культури та спорту 
Ваі і к і не ь кої м і сь кої 
ради Код 04058657

63002
Харківська

обл..
Бої одух і вський 
рай , м. Валки 

вул. 
Харківська,?

відділ з питань молоді, 
фізичної культури та спорту 

Валкі ас ької міської ради

придатне для 
використання, 

опалення > 
електро та 

водопостачання 
у спільному 

використанні

5 ї ,1 24.3 вільне приміщення



ІЗа:ткіНО.ка V?іськл 
рада

СМП? 86? 7 Банківська міську рада

63002 Харківська 
оі"> д , Но год v х і вс ь к и й 
pail, м. Валки пул 

Харківська, 16

1 Ісручоме 
майно

Головне управління 
Держ ге о кадастр у у 
Харківській області

нежнтлова
будівля

63002 
Харківська 

обл., 
Іїогодухізський 
рай , м. Валки 

ву;і.
Г рабонсі.кого,

1

розміщення Головного 
управління 

Держгеокадзстру у 
Харківській області

придатне для 
використання 76.(>2 62,3 14,32

перебувін в оренді 
до 31.12,2021 року

И а Л К ІН С К К а  М ІІ'І.ІСИ

рада
Ü4Ü5X657 ІЗалківська міська рада

......

63002 Харківська
in’).1: :Г>огод\-.чеський 
рай,, м. Валки вул 

Харківська, 16

Нерухоме
майно

відділ культури, 
туризму та охорони 

культурної СІШЛІіШНИ 
Над кінської міської 

ради. Код 02230632

частина
І І^ / ІЧ ' .ІО ІЮ І'О

прі: мішеї-ГНЯ

63033
Харківська

область
і )О І  ОДухІКСІ.К*іП 

район с. 
Черемтіїна 

вул. Широка.72

розміщення 
Чсрсмуііїняиськоі сільсько! 

бібліотеки

ш  'да не для 
використання ■'7.3 77,3 исребувас в оренді

33
Валкі вська міська 

рада
0405R657 Валкі вська міська рала

63002 Харківська 
оо.п.,І>оголух!чськи;1
ран., м. Вз!;ки пул 

Харківська, 16

Нерухоме
майно

Українське держим»« 
підпригмтсво 

поштового звязку №7 
"Укрионла’’

частина
нежитлового
приміщення

63033 
Харківська 

область 
Клголу хі вський 

район с 
Чсремушна 

вул. Широка,59

розміщення поштового 
відділення

придатне для 
використання

12 12 перебунас н оренді

34
Валківська міська

рала
04058657 Валкі вська міська рала

63002 Харківська 
обл.Ьоголу хінський 
рай., м. Валки вул 

Харкінська. 16

Нерухоме
майно

КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЩЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ВАЛКІВСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО- 

САШТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ» 
ВАЛКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, код 

ЄДРПОУ 37948306,

частина
нежитлового
приміщення

63033 
Харківська 

область 
Бої хшу хінський 

райок с. 
Черемушна 

вул. Широка,72

розміщення 
Черемушнянського 

і[>ел!,ді персько- 
акушерського пункту

придатне для 
використаний

64,7 64,7 перебуває в оренді

35
Банківська міська 

рила
04058657 ІЗалкі вська міська рада

63002 Харківська 
обл. .Богодухі вський 
рай , м. Валки пул 

Харківська, і6

Нерухоме
майно

відділ культури, 
туризму та охорони 

культурної спадщини 
банківської міської 

ради, Код 02230632

частика.
нежитлового
приміщення

63030 
Харківська 

область 
Богоду хі вський 

район с. 
Шарівка вул 

Аллрія 
Ваховського,9

розміщення [Марійської 
сільської бібліотеки

придатне для 
викорнсгапнн

38.8 38,8 перебунас в оренді

36
Валкі вська міська 

рада
04058657 Валкі вська міська рада

63002 Харківська 
обл.,Богодухі вський 
рай., м Валки вул. 

Харківська, 16

1 Іе рухоме 
майно

Українське державне 
підприсмтсво 

поштового знязку №7 
"Укрпошта"

нежитлове
приміщення

63011 
Харкінська 

область 
Богоду хінський 

район сел. 
Привокзальне 

вул. 
Привокзальна, 

2

розміщення відділення 
поштово IX) зимзку

придатне для 
використання

49.2 49,2 перебував в оренді



37
Валківська міська 

рала
(.М058657 Валківська міська рада

65002 Харківська 
oil. 1 ,ІН)І олумиськи І1 
рай., м. Валки вул 

Хар кінська, 16

Нерухоме
майни

відділ кулмури, 
іурилму та охорони 

культурної спадщини 
Вал кі :$ської міської 

ради. Код 02230632

частина
нежитлового
приміщення

63011 
Харківська 

область 
Ііогодухівський 

район сел. 
Привокзальне 

пул.
При вокза льна, 

2

роїмішекня Добролільської 
сільсько і бібліотеки

прид ат не для 
використання

24.3 24.3 перебуває в оренді

.1«
Валківська міська 

рала
CMOS 86 57 Валківська міська рада

6300!! Харківська 
ООЛ , І іо го д у х івський 
ран., м. Валки пул. 

Харківська, 16

Нерухоме 
ми йми

карафімлі.на 
церкви Андрія 
Первозданного

л е ж и  глива  

будівля

63050 
Харківська 

о б л а с т ь  

Богодухі вський 
раііои 

с.Сидоренковс 
пр.Жовтневий, 

1

розміщення ц ер каи  Д и л р ія  

Пер во чванного
придатні: для 

використання
157.4 157,4 перебувас н оренді 

до 20.10.2023 року

У)
Валківська міська 

рала
01058657 Валкізснка міська рада

63002 Харківська 
обл .Богодухівський 

рай., м. Валки вул. 
Харківська, 16

Нерухоме
майно

Українське державне 
підирисмтсію 

поштового и в я їк у  
’■Укрітпіга'’ Код 

ЄДРПОУ 21560045

частина
пежі-;и;оного
приміщення

63022 
Харківська 

область 
Богодухі вськніт 

район с 
Псрекіп 

вул. Валкі вська, 
55А

розміщення відділення 
поштового звязку

придатне для 
використання

39,2 39,2 исребувас в оренді

40
Валківська міська 

рада 04058657
Валківська міська рада 

04058657

65002 Харківська 
обд. .Богодухі вський 
рай., м. Валки вул. 

Харківська, 16

Нерухоме
майно

відділ культури, 
туризму та аN0001(11 

культурної спадщини 
Валківської міської 

ради, Код 02230632

частина
нежитлового
приміщений

63032
Харківська

область
Богодухівський

районе.
О гульці вул. 
Шкільна,5

розміщення Огульцівської 
сільської бібліотеки

придатне для 
никориетіїння

83,5 83,5 перебував в оренді

41
Валківська міська 

рада
O405S657 04058657

63002 Харківська
о б л., [>о году х І ис мої й 
рай , м. Валки вул. 

Харківська, 16

Нерухоме
майно

Українське державне 
підприємт езо 

поштового звязку .^7 
"Укрпошта" Код 

ЄДРПОУ 21560045

нежитлова
будівля

63020 
Харківська 

область 
Бої оду хі вський 

район с. 
Високопілля 
вул. Свято- 

Миколаївська, 1

розміщення відділення 
поштового знязку

придатне для 
використання

60 60 перебуває в оренді

42
Валківська міська 

рала
04058657 Валктська міська рада

63002 Харківська 
о б л. .Богодухі вський 
рай ., м Валки вул. 

Харківська, 16

1 Іерухоме 
майно

Українське державне 
пілприємтсво 

поштового звязку 
"Укрпошта" Код 

ЄДРПОУ2272) 970

нежитлова

63020 
Харківська 

область 
Богодухівський 
район с. Новий 

Мерчик вул. 
Радянська,! 1

розміщення відділення 
по штово го зв я з ку

придатне для 
використання

26,9 26,9 перебуває в оренді

43
Валківська міська 

рада
04058657 Валківська міська рада

63002 Харківська
обл .ЬоіодухіВСЬКИЙ

рай., м. Валки вул. 
Харківська, 16

Нерухоме
майно

Релігійна громада 
Свято- Спасо- 

1 Іреображенської 
Харьковської єпархії 

Української 
Православної церкви 

код ЄДРПОУ 
37948)96

нежитлова
будівля

Харківська 
обл., 

Богодухівський 
район, с 
Серпневе 

ир Шкільний, 
10

розміщення Свято* Спаео- 
Преображенської 

Харьковської єпархії 
У краї н с ько ї П ра восл а в но ї 

церкви

придатне для 
використання

55,2 55,2 nepwyeat в оренді 
до 01 05 .2022 року



44 Валківська міська 
рала

0405 865'7 Валківська міська рала

63002 Харківська 
сил , Гюгоду \ і зс ьки й 
рай., м. Валки пул. 

Харківська, 16

І Іо рухомо 
майно

Фінансове управління 
Налківської міської 
ради кол СіРІТОУ 

^3944.^7

частина 
нежит.нжої о 
и;н:мііцения

63002 
Харківська 

обл Діїнодухніс 
ький рай., м. 
Папки пул 

Харківська, 16

розміщення фінансового 
управління Валківської 

міської ради

придатне для 
використання

34.73 56.6 28.13 Вільне приміщення.

45

46

Валківська міська 
рада 2002859

КІШ "ВДЖІВСЬКЛ 
ЦІ-Н ТРАЛЬНА 

І'ЛЙОННЛ ЛІКАРНЯ"

63002 Харківська
ІЧ ІЛ  . д о г о д у  Х ІН С Ь К И Й

рай., м Валки проя 
Майський.54

Меру .4 оме 
майно

Обласний аптечний 
склад колГЛРПОУ 

> •••' 1* :

частина 
не житлового
приміщення

63002 
Харківська 

обл .Богодумпс 
ькнй рай . м 
Валки пров 

Майськпй.З'І

Розміщений обласного 
аптечного складу

придатне для 
використання

30,4 28,3 2,1
леребувас в оренді 
до 01 02 2022 року

Банківська міська 
рада

04058657 Валківська міська рала

63002 .Харківська 
обл.т1>оі оду хінський 
рай . м. Валки вул. 

Харківська, 16

і Іерухоме 
майно

Ііогодумвське 
відділення управління 

виконавчої дирекції 
Фонду СОІ|І,1 ИІ.НОІ о 

страхування України в 
Харківській області. 

Код

частина
нежитлової

будівлі

63002 
Харківська 

область 
Бо году мве ький 
район м. Валки 

площа 
Центральна,?

рот міщенії« 
Нпгппу.хівського відділення 

управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального 

страхування Украхни в 
Харківській області

придатне для 
використання

22,21 17,4

4.81

вільне приміщення

47
Валківська міська 

рада
04058657 Валківська міська ;пда

63002 Харківська 
обл., Бо году X І ВС ЬК И Й 
рай., м. Валки пул. 

Харківська, 16

Нерухоме
майно

частина 
не житлового 
приміщення 

пері ного 
поверху

63002 
Харківська 

область 
Ьо го ду хі вс ь к и й 
район м. Валки 

площа 
Центральна,2

придатне для 
використання

58,5 45,8

12.7

вільне приміщення

48
Валківська міська 

рада
04058657

Відділ культури/туризму 
та культурної спадщини 
Валківськоі міської ради

63002 Харківська 
обл. .Богодухівський 
рай., м. Валки вул. 

Харківська, 16

Нерухоме
майно

частина
нежитлової

будівлі

63002 
Харківська 

область 
Ео году хі ас ький 

район с. 
Сніжків вул. 

Миру,25

погодинне використання 
спортивної зали за 

основним призначенням

придатне для 
викорисгання

262,6 262,6 вільне приміщення

49
Валківська міська

рада
04058657 Валківська міська рада

63002 Харківська 
обл .Богодухівський 
рай., м. Валки вул. 

Харківська, 16

Нерухоме
майно

Центр надання 
соціальних послуг 
Валківськоі міської 

ради

нежит лова 
будівля

63002 
Харківська 

область 
Богодухівський 
район м. Валки 

вул. 
Пушкіна, 14

розміщення Центру 
надання соціальних послуг 

Валківськоі міської ради

придатне для 
використання

99,1 99,1 перебуває в оренді

50
Валківська міська 

рада
44128514

відділ культури, 
туризму та культурної 
спадщини Валківськоі 

міської ради

63002 Харківська 
об л. ,Бо голу хі вс ь к и й 
рай., м. Валки вул. 

Харківська, 16

Нерухоме
майно

Валківська міська 
рада

частина
нежитлової

будівлі
будинку'
культури

63043 
Харківська 

обл. 
Богодухі вський 

район с 
Заміське вул. 

Цеіпра'іьпа.ЗО

розміщення робочого 
місця старости с 

Заміського і спеціалістів 
міської ради

придатне для 
використання

33,52 29,4

4,12

вільне приміщення

51
Валківська міська 

рада
04058657 Валківська міська рала

63002 Харківська
обл .Б отд у Х ІН С Ь К И Й  

рай., м. Валки вул. 
Харківська, 16

Нерухоме
майно

відділ культури, 
іуризму та культурної 
спадщини Валківськоі 

міської ради

частина 
нежитлового 

приміщення,бі 
бліотечний 

пункт, кімн. № 
12(34,1), №11 
(34,7) (згідно 

технічного
П Я П ІО Г У Г У Ї

63011 
Харківська 

обл. 
Богодухівський 

район с 
Старий 

Мерчик вул 
Центральна.5

розміщення бюджетної 
установи

придатне для 
використання

99.07 68,3 30,27 вільне приміщення



I

52
Віілкмсі.ки міська 

рада
01W8657 Ви ікінська міська рада

63002 Харківська
об.'!. .Бої О,'ІД ХІНСЬКИЙ
рай . м. Валки вул 

Харківська, 16

Нср\-.\о мс 
майно

нілліл культури. 
і\ршму та культурної 

спадщини Валківської 
мхикоі ради

частина 
межи тло в ото
ІіримІі.11СІІІ1И, 

(згідно
ТСХНІЧНОЮ
паспорту)

63022
Харківська

обл.
Ьогоду хівський 

район 
с 1 Іерекіп пул 
Центральна, 19

розміщення бюджетної 
установ«

придатне для 
використання

31 26,3 17.4 вільне приміщення

5 >
Валчшська . і.к.і 

рада
O40SW-Ô7 Валкінська міська рада

63002 Харківська 
і!бл.,І>огод\ ч . і .  
рай., м. Валки пул. 

Харківська, !Ь

! it р\ \і". 
майно

ьілліл .чуль ту pu.
\ ' і і •. ’«* \ ;;і ;cv ні.іл рпої 

с пали їм ми Валкі всьхої 
міської ради

частина
НСЖИТЛОВОГЧ) 
ІГрі!\!ІИ1СЦ]|*т 

1 згідно 
технічного 
паспорту)

63010 
Харківська 

обл. 
Ьогодухі вський 
район с Новий 
Мерчик вул. 

Центральна.) )

рОІМІЩСПІІЯ «Ж!ДЖЄ ПЮ)
установи

ііридапіе для 
використання

46 46 вільно приміщення

54 Валківська міська 
рада

44128514

відділ культури, 
туризму та культурної 
сііадтини Валківської 

міської ради

63002 Харкінська 
обл..Богодухі вський 

рай., м. Валки 
площа 1 [ентральна,2

Нерухоме
маймо

Палкі неькн міська 
:>а а код СДРГЇОУ 

04058657

частина 
иежитлового 
приміщення 

будинку 
культури, 
(31-і дно 

технічного 
паспорту)

63054 
Харківська 

обл. 
Ьогодухі вський 

район 
с Олександрі я к 

а вул.
1 і,ентральна,2

розміщення робочого МІСЦЯ 
старости с Олександрі нка 
та спеціалісті:* Валківської 

міської ради

придатне для 
використання

136,6 72,5 64 ліні.не приміщення

55
Валкі вська міська

рада
02146392 відділ освіти Валківської 

міської ради,

63002 Харківська 
обл. .Богодухі вський 
рай , м. Валки вул. 

Харківська, 7

Нерухоме
маний

Банківська міська 
рада, код СДРПОУ 

04058657

частина 
і! і: житлового 

приміщення,за 
кладу 

дошкільної 
освіти (згідно 

технічного 
паспорту)

63010 
Харківська 

обл. 
Богодухівський 
район с. Гонті в 

Яр вул.
Пер шотрав не ва 

,1

розміщення робочого місця 
старости с. Гонтів Яр та 
спеціалістів Валківської 

міської ради

придаї не для 
використання

61,а 61,8 - вільне приміщення

2230632

КЗ^ВАЖІВСЬКИЙ 
БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА 

ЮНАЦЬКОЇ 
ТВОРЧОСТІ 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ"

63002 Харківська 
обл., Богоду хівський 
рай , м. Валки вул. 

Харківська, 7

Нерухоме
майно

/?

КНІІ “Центр 
первинної медико- 

с ані тарної допомоги" 
Нанкінської міської 
ради Харківської 

обл асі і

частина
нежитлової

будівлі

63002 
Харківська 

обл., 
Богодухівський 
рай., м. Валки 

вул. 
Харківська, 7

розміщення центру 
раннього втручання КІШ 
"Центр первинної медико- 

санітарної допомоги" 
Валківської міської ради 

Харківської обласп

придатне для 
використання, 

опалення , 
слсктро та 

водопостачання 
у спільному 

використанні

80 49,6 30,4 вільне приміщення
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