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УКРАЇНА 
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
    ХІІ сесія VІІI скликання  

 
 

       «19 » серпня  2021 р.                                                №     -VІІІ                  
                                  смт. Краснокутськ  
 

Про прийняття на баланс  

Краснокутської селищної ради  

закінченого будівництвом об’єкта 

громадського будинку 

фізкультурно-оздоровчого комплексу 
 

Розглянувши Сертифікат № ІУ122210326766, виданий Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України, про прийняття в експлуатацію 

закінченого будівництвом об’єкта «Будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу по вул. Єдності (поруч з № 6) смт Краснокутськ, Краснокутського 

району Харківської області (Коригування)», де замовником виступала 

Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області, 

рішення виконавчого комітету Краснокутської селищної ради від 29 вересня        

№ 141, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р.     

№ 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Краснокутська 

селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

       

1. Прийняти на баланс Краснокутської селищної ради закінчений 

будівництвом об’єкт «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по      

вул. Єдності (поруч з № 6) смт Краснокутськ, Краснокутського району 

Харківської області (Коригування)» - громадський будинок фізкультурно-

оздоровчий комплекс, об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований за 

адресою: вул. Ярова, № 1-а, смт Краснокутськ, Богодухівського району 

Харківської області.  

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення LIX сесії                  

VII скликання  Краснокутської селищної ради Харківської області від 24 вересня 

2020 року № 1674-VII «Про створення фізкультурно-спортивної установи 

Краснокутської селищної ради «Краснокутський фізкультурно-оздоровчий 

комплекс» та рішення LIX сесії VII скликання  Краснокутської селищної ради 

Харківської області від 24 вересня 2020 року № 1675-VII «Про затвердження 

Статуту фізкультурно-спортивної установи  Краснокутської селищної ради  

«Краснокутський фізкультурно-оздоровчий комплекс». 



 

  

3.   Доручити відділу фінансово-господарського забезпечення провести 

організаційні заходи щодо прийняття на баланс вищезазначеного об’єкта 

нерухомості згідно вимог чинного законодавства.  

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку (голова Сергій 

СУСЛО). 

 

Краснокутський селищний голова                                     Ірина КАРАБУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

до рішення сесії  

Краснокутської селищної ради 

від 19.08.2021 р. №_____ 
 

 

 

Перелік майна, яке приймається на баланс 

 Краснокутської селищної ради  

 

 
№ 

з/п 

Найменування 

основих засобів 

Рік введення 

в 

експлуатацію 

Адреса Загальна 

площа, 

кв.м 

Наявність 

правовстановлюючих 

документів 

Балансова 

вартість, грн 

1 Громадський 

будинок 

фізкультурно-

оздоровчий 

комплекс 

2021 смт 

Краснокутськ 

вул. Ярова,  

№ 1-а 

1357,20 Технічний  

паспорт,  

витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

 

29020320,20 

 

 

 

 

Секретар ради                                                             Валентина ОВЧАРЕНКО 
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