
 
 
                                                                      
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятнадцятої сесії восьмого скликання 

 
 

29 вересня 2021 року № 723 
 
Про прийняття у комунальну власність 
державного майна, яке не увійшло до 
статутного капіталу господарських 
товариств 
 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні“, Закону України „Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності“, постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 
1998р. № 1482 „Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності“, розглянувши лист регіонального відділення фонду державного 
майна України по Полтавській та Сумській областях від 13.08.2021 № 05-122-
04194, враховуючи рішення тринадцятої сесії восьмого скликання від 
28.07.2021 № 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“, висновки та рекомендації постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
підприємництва та комунальної власності, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти безоплатно із державної власності об’єкти, які не увійшли до 
статутного капіталу Приватного акціонерного товариства „Велика Круча“ та 
залишилися в нього на балансі: 

артскважину для населення на перехресті вул. Нова та Молодіжна в 15м 
від діючої артскаважини та водопровідної вежі ПрАТ „Велика Круча“, 
інвентарний номер № 0211 за адресою: Полтавська область, Пирятинський 
район, с. Велика Круча; 

башту БР-15 поміж їдальнею та тракторною бригадою на відстані 11м від 
артскважини 1988 року, інвентарний номер № 0211 за адресою: Полтавська 
область, Пирятинський район, с. Велика Круча.  

1.1. Утворити комісію з приймання-передачі у комунальну власність 
державного майна (додаток 1). 



2. Прийняти безоплатно із державної власності об’єкти, які не увійшли до 
статутного капіталу Приватного акціонерного товариства „Каплинцівське“ та 
залишилися в нього на балансі: 

дорога 1,4 км 1978 року в с. Каплинці Лубенського району Полтавської 
області № з/п 1 інв. № 92061401-004; 

передаточні водопроводи (5 одиниць) в с. Каплинці Лубенського району 
Полтавської області № з/п 1 інв. № 920-61401-00(41, 42, 43, 44); 

1-квартиний житловий будинок № 2 Галенко Г. в с. Каплинці 
Лубенського району Полтавської області № з/п 1 інв. № 920-61401-0018; 

1-квартирний житловий будинок № 3 Макаренко Р. в с. Каплинці 
Лубенського району Полтавської області № з/п 1 інв. № 920-61401-0019; 

1-квартирний житловий будинок № 4 Харченко Г. в с. Каплинці 
Лубенського району Полтавської області № з/п 1 інв. № 920-61401-0020; 

1-квартирний житловий будинок № 8 Любарець О. в с. Каплинці 
Лубенського району Полтавської області № з/п 1 інв. № 920-61401-0014; 

1-квартирний житловий будинок № 10 Дзюба Г. в с. Каплинці 
Лубенського району Полтавської області № з/п 1 інв. № 920-61401-0016; 

передаточні водопроводи (4 одиниці) в с. Каплинці, в с. Усівка 
Лубенського району Полтавської області № з/п 1 інв. № 920-61401-00(12, 08, 
10, 11). 

2.1. Утворити комісію з приймання-передачі у комунальну власність 
державного майна (додаток 2). 

3. Державне майно вважати прийнятим у комунальну власність після 
підписання акту прийому-передачі. 

4. Відділу управління комунальною власністю Пирятинської міської ради 
(Кошова Є.О.) оформити всі належні документи щодо прийняття у комунальну 
власність Пирятинської міської територіальної громади в особі Пирятинської 
міської ради державного майна. 

5. 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 п’ятнадцятої сесії  
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
29 вересня 2021 року № 723 

 
Склад комісії 

з приймання-передачі державного майна у комунальну власність 
 
Котенко 
Олександр Анатолійович 
 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконкому міської ради, голова комісії 
 

Савченко 
Вячеслав Вікторович 

- головний спеціаліст відділу управління 
комунальною власністю управління 
інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та комунальної власності 
виконкому міської ради, секретар комісії 
Склад комісії 

Кошова 
Євгенія Олегівна 
 

- начальник відділу управління комунальною 
власністю управління інфраструктури, 
житлово-комунального господарства та 
комунальної власності виконкому міської 
ради 
 

Писаренко 
Наталія Петрівна 
  

- головний спеціаліст відділу оцінки майна, 
майнових прав та розпорядження державним 
майном Регіонального відділення фонду 
держмайна 
 

Соловйов  
Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 
міської ради 
 

Тристан  
Олег Валерійович 

- голова постійної комісії з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, підприємництва та комунальної 
власності 
 

Харченко 
Світлана Олексіївна 

- староста Великокручанського 
старостинського округу 
 

Цюра  
Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому міської ради 
 

 
Секретар міської ради Сергій ПАЗЮК 



Додаток 2 
рішення п’ятнадцятої сесії  
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
29 вересня 2021 року № 723 

 
 

Склад комісії 
з приймання-передачі державного майна у комунальну власність 

 
Котенко 
Олександр Анатолійович 
 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконкому міської ради, голова комісії 
 

Савченко 
Вячеслав Вікторович 

- головний спеціаліст відділу управління 
комунальною власністю управління 
інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та комунальної власності 
виконкому міської ради, секретар комісії 
Склад комісії 

Каюріна 
Оксана Валеріївна 

- начальник відділу оцінки майна, майнових 
прав та розпорядження державним майном 
Регіонального відділення фонду держмайна 

 
Кошова 
Євгенія Олегівна 
 

- начальник відділу управління комунальною 
власністю управління інфраструктури, 
житлово-комунального господарства та 
комунальної власності виконкому міської ради 
 

Соловйов  
Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 
міської ради 
 

Тристан  
Олег Валерійович 

- голова постійної комісії з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, підприємництва та комунальної 
власності 
 

Харченко 
Світлана Олексіївна 

- староста Великокручанського старостинського 
округу 
 

Цюра  
Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому міської ради 
 

 
 
Секретар міської ради Сергій ПАЗЮК 


