
 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тринадцятої сесії восьмого скликання 

 
 

28 липня 2021 року  № 613 
 
Про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну власність 
Пирятинської міської територіальної громади майна, яке в процесі приватизації 
не увійшло до статутних капіталів ПрАТ „Каплинцівське“ та ПрАТ „Велика 
Круча“ 

 
Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, законів України „Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності“, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій“, розглянувши 
лист регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Полтавській та Сумській області від 08.07.2021 № 3886/02-20, враховуючи 
висновки постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності, з метою 
раціонального використання об’єктів нерухомого майна, що знаходяться на 
території Пирятинської міської територіальної громади, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати попередню згоду на прийняття із державної власності у 

комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади в особі 
Пирятинської міської ради майно, яке в процесі приватизації не увійшло до 
статутних капіталів ПрАТ „Каплинцівське“ та ПрАТ „Велика Круча“ згідно з 
додатками 1 та 2. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.). 
 
 
 
Міський голова Андрій СІМОНОВ 
 



Додаток 1 
рішення тринадцятої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
28 липня 2021 року № 613 

 
Перелік державного майна, яке не увійшло у процесі приватизації до статутного 

капіталу ПрАТ „Каплинцівське“ 
 
 

1. 2112.1 
5529308.7.ААББГЖ253, дорога, 1,4 км, 1978 р. 
№ з/п 1 інв. № 92061401-004 

2. 2222.1 
5529308.9.ААББГЖ255 передаточні водопроводи (5 од.) 
№ з/п 1 інв. № 920-61401-00(41, 42, 43, 44) 

3.. 1110.1. 
5529308.11.ААББГЖ257 1-кв, житловий будинок № 2 Галенко Г. 
№ з/п 1 інв. № 920-61401-0018 

4. 1110.1. 
5529308.12.ААББГЖ258 1-кв, житловий будинок № 3 Макаренко Р. 
№ з/п 1 інв. № 920-61401-0019 

5. 1110.1. 
5529308.13.ААББГЖ259 1-кв, житловий будинок № 4 Харченко Г. 
№ з/п 1 інв. № 920-61401-0020 

6. 1110.1. 
5529308.17.ААББГЖ263 1-кв, житловий будинок № 8 Любарець О. 
№ з/п 1 інв. № 920-61401-0014 

7. 1110.1. 
5529308.19.ААББГЖ265 1-кв, житловий будинок № 10 Дзюба Г.  
№ з/п 1 інв. № 920-61401-016 

8. 2222.1 
5529308.21.ААББГЖ267 передаточні водопроводи (4 од.) 
№ з/п 1 інв. № 920-61401-00(12, 08, 10, 11) 

 
 
Секретар ради Сергій ПАЗЮК 
  



Додаток 2 
рішення тринадцятої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
28 липня 2021 року № 613 

 
Перелік державного майна, яке не увійшло у процесі приватизації до статутного 

капіталу ПрАТ „Велика Круча“ 
 
 

1. 2222.4. 
5267222.12.ААБББК263 артскважина для населення на перехресті        
вул. Нова та Молодіжна в 15 м від діючої артскаважини та водопровідної 
вежі ПАТ „Велика Круча“ 
№ з/п 1 інв. № 0211 

2. 2222.5. 
5267222.17.ААБББК268 башта БР-15 поміж їдальнею та тракторною 
бригадою на відстані 11 м від артскважини 1988 року 
№ з/п 1 інв. № 0209 

 
 
 
 
Секретар ради Сергій ПАЗЮК 


