
                                
 
 
 
                                                                        

 
ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від 17.12.2021 р. № 29 
 
Про затвердження актів приймання-передачі 
об’єктів нерухомого майна від Бодаквянської 
і Пісківської сільських рад та реєстрацію  
комунальної власності громади.  

 
Керуючись статтями 25, 26, 59, пунктом 61 Розділу V «Прикінцеві і перехідні 

положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 
104, 105, 107 Цивільного кодексу України, статтею 2 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», враховуючи рішення чотирнадцятої сесії Заводської 
міської ради восьмого скликання від 16.11.2021 року за № 16 «Про початок реорганізації 
Бодаквянської сільської ради Лохвицького району Полтавської області та Пісківської сільської 
ради Лохвицького району Полтавської області шляхом приєднання до Заводської міської ради 
Миргородського району Полтавської області». 
              

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити акти приймання-передачі об’єктів нерухомого майна від 
Бодаквянської і Пісківської сільських рад, які перебувають в стадії припинення та прийняти до 
комунальної власності Заводської територіальної громади в особі Заводської міської ради 
наступні об’єкти нерухомого майна: 

- нежитлова будівля (Амбулаторія ЗПСМ) за адресою: Полтавська область, 
Миргородський район, с. Піски, вулиця Озерна, 44а; 

- нежитлові будівлі та споруди дошкільного навчального закладу «Чебурашка» за 
адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Піски, вулиця Центральна, 107; 

- житловий будинок з допоміжними господарськими будівлями і спорудами за адресою: 
Полтавська область, Миргородський район, с. Піски, вулиця Дружби, 43; 

- нежитлова будівля (виробничий будинок) за адресою: Полтавська область, 
Миргородський район, с. Піски, вулиця Дружби, 23-А; 

- нежитлова будівля (3/50 частки) за адресою: Полтавська область, Миргородський 
район,     с. Яремівщина, вулиця Шкільна, 5; 

- нежитлова будівля (Амбулаторія ЗПСМ) за адресою: Полтавська область, 
Миргородський район, с. Бодаква, вулиця Шевченка Тараса, 40; 

- нежитлова будівля (Дитячий садок) за адресою: Полтавська область, Миргородський 
район, с. Бодаква, вулиця Шевченка Тараса, 55а; 

- нежитлова будівля (Сільський будинок культури) за адресою: Полтавська область, 
Миргородський район, с. Бодаква, вулиця Шевченка Тараса, 62а; 

- нежитлова будівля (Гараж) за адресою: Полтавська область, Миргородський район,               
с. Бодаква, вулиця Набережна, 72а; 

- нежитлова будівля (Сільський клуб) за адресою: Полтавська область, Миргородський 
район, с. Нижня Будаківка, вулиця Чупаки, 30а; 

- нежитлова будівля (Фельдшерсько-акушерський пункт) за адресою: Полтавська 
область, Миргородський район, с. Нижня Будаківка, вулиця Чупаки, 34а; 

 



- нежитлова будівля (Фельдшерсько-акушерський пункт) за адресою: Полтавська 
область, Миргородський район, с. Пісочки, вулиця Шкільна, 7а; 

- нежитлова будівля (Сільський клуб) за адресою: Полтавська область, Миргородський 
район, с. Пісочки, вулиця Шкільна, 8; 

- житловий будинок за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Пісочки, 
вулиця Дружби, 51а. 

2. Зареєструвати за Заводською територіальною громадою в особі Заводської міської 
ради право комунальної власності на вищевказані об’єкти нерухомого майна. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 
транспорту. 

 
 
 
 
 
       Міський голова                                                                     Віталій  СИДОРЕНКО 


