
Про передачу майна ПОКП «Полтавафарм» в межах спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частинами 2, 5 статті 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком проходження документів
при прийнятті майна до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області та передачі такого майна до інших форм власності,
затвердженим рішенням одинадцятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого
скликання від 08 листопада 2007 року «Про затвердження Положень з управлінням
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської
області», розглянувши рекомендації робочої групи, з метою ефективного
використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Передати в межах спільної власності територіальних громад-сіл; селищ, міст
Полтавської області (згідно додатку):
нерухоме майно з балансу ПОКП «Полтавафарм»:

- на баланс Управління майном обласної ради;
- на баланс, в оперативне управління, як внесок до розміру статутного

капіталу КП «Полтавський обласний центр екстреної; медичної допомоги та:;
медицини катастроф Полтавської обласної ради»;

- на баланс, в оперативне управління КВНЗ І рівня акредитації Полтавської
обласної ради «Лохвицьке медичне училище»;

- на баланс, в оперативне управління КЗ освіти Лубенський медичний
фаховий коледж Полтавської обласної ради;

- на баланс, у господарське відання, як внесок до розміру статутного
капіталу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

2. Управлінню майном обласної ради створити комісії з приймання-передачі
майна.

З. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної
державної адміністрації делегувати своїх представників до складу комісій з
приймання-передачі об’єктів відповідно до переліку майна, що передається.



4. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент охорони
здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації; управління майном обласної
ради, контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради: з питань
охорони здоров’я та соціального захисту населення, бюджету та управління майном.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ



№
п/п

Найменування Рік
випуску

Первісна
вартість
(грн. коп.)

1 Нерухоме майно ПОКП «Полтавафарм»:
- аптека № 6 нежитлова будівля за адресою: м. Полтава,
вул. Європейська, 99 (Фрунзе); 1916 95133,61
-міжлікарняна аптека № 207 ПОКП - філія
«Полтавафарм» нежитлові приміщення за адресою:
м. Полтава, провулок Госпітальний, 6; 1977 147604,35
- аптека № 275 нежитлові приміщення за адресою:
м. Полтава, вул. Великотирнівська, 39 а; 1985 115625,13
-ЦРА № 22 -філія ПОКП «Полтавафарм» нежитлова
будівля за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н,
смт Диканька, вул. Незалежності, 8/1 (Леніна); 249103,60
- ЦРА № 23 - невідокремлений структурний підрозділ
ПОКП «Полтавафарм» нежитлове приміщення, аптека
за адресою: Полтавська обл., Шишацький р-н,
смт Шишаки, вул. Кирила Осьмака, 58 (Леніна); 1994 214064,11
- ЦРА № 27 філія ПОКП «Полтавафарм» нежитлові
приміщення за адресою: Полтавська обл., Машівський
р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, 131 (Леніна); 1983 173429,70
-ЦРА № 49 філія ПОКП «Полтавафарм» громадські
будівлі заа адресою: Полтавська обл., Новосанжарський
р-н, смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 39/2 (Леніна); 1910 72925,00
- ЦРА 58 філія ПОКП «Полтавафарм» нежиле
приміщення, аптека № 58 за адресою: Полтавська обл.,
Гребінківський р-н, м. Гребінка, пров. 1 травня, 8; 1986 313431,22
- ЦРА № 67 нежитлова будівля (аптека) за адресою;
Полтавська обл,, Чорнухинський р-н, смт Чорнухи,
вул. Перелета, 8; 1987 303006,00
-ЦРА № 76 - філія ПОКП «Полтавафарм» нежитлові
будівлі за адресою: Полтавська обл., Чутівський р-н,
смт Чутове, вул. Центральна, 24а (Леніна);

133193,59

-ЦРА № 81 філія ПОКП «Полтавафарм» нежитлова
будівля (аптека) за адресою: Полтавська обл.,
Котелевський р-н, смт Котельва, вул.Полтавський шлях,
204 (Жовтнева); 1996 357727,0

-ЦРА № 109 - філія ПОКП «Полтавафарм» будівля



аптеки № 109 за адресою: Полтавська обл., Глобинський
р-н, м. Глобине, тупик Лікарняний, 7; 1993 69041,51
-міжлікарняна аптека № 212 - філія ПОКП
«Полтавафарм» будівля міжлікарняної аптеки за
адресою: м. Кременчук, вул. І. Сердюка, 49 (Жовтнева); 1990 507513,55
-ЦМА № 232 - філія ПОКП «Полтавафарм» нежитлове
приміщення Центральної міської аптеки № 232 - філії
ПОКП «Полтавафарм» за адресою: м. Кременчук,
вул. Соборна, 13/39 (Леніна);

1987 971534,04

-Кременчуцька філія будівлі та споруди Полтавського
обласного комунального підприємства «Полтавафарм»,
за адресою: м. Кременчук; вул. Небесної Сотні, 15
(Пролетарська); 1947 363240,93
- будівля Міжлікарняної аптеки № 286 загальною
площею 757,8 кв. м., за адресою: м. Горішні Плавні,
вул. Миру, 10; 1987 342112,17
-ЦРА 129 - філія ПОКП «Полтавафарм» нежиле
приміщення, аптека за адресою: Полтавська обл.,
Оржицький р-н, м. Оржиця, вул. Центральна, 1 (Леніна); 1979 116141,1
-Невідокремлений структурний підрозділ нежитлова
будівля, аптека з господарськими будівлями за адресою;
Полтавська обл., Семенівський р-н, смт Семенівка,
вул. Незалежності, 65/23 (Леніна); 1954 225338,51
- будівля ЦРА № 135 за адресою: Полтавська обл,
Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 39
(Леніна); 1995 137844,03
-ЦРА № 146 нежитлове приміщення за адресою:
Полтавська обл, Кобеляцький р-н, м. Кобеляки,
вул. Небесної Сотні, 36а (Московська); 1982 144191,62
-ЦРА № 210 - невідокремлений структурний підрозділ
комплекс, будівлі за адресою: Полтавська обл,
м. Миргород, вул. Лікарняна, 1-Б, 1983 247079,00
на баланс Управління майном обласної ради.

2 Нерухоме майно ПОКП «Полтавафарм»:
- аптека № 108. - філія ПОКП «Полтавафарм»
громадська будівля (аптека) за адресою: м. Полтава,
вул. Шевченка, 23-л
на баланс, в оперативне управління, як внесок до
розміру статутного капіталу КП «Полтавський
обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Полтавської обласної
ради».

1981 491063,34



3 Нерухоме майно ПОКП «Полтавафарм»:
- нежиле приміщення, аптека №116 загальною площею
588,3 кв.м., за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-
н, м. Лохвиця, вул. Героїв України, 15 (Леніна),
на баланс, в оперативне управління КВНЗ І рівня
акредитації Полтавської обласної ради «Лохвицьке
медичне училище».

1978 479826,39

4 Нерухоме майно ПОКП «Полтавафарм»:
- міжлікарняна аптека №200, нежитлова будівля за
адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Пятикопа, 26а,
на баланс, в оперативне управління КЗ освіти
Лубенський медичний фаховий коледж Полтавської
обласної ради.

1983 387430,48

5 Нерухоме майно ПОКП «Полтавафарм»:
- ЦРА № 26 - невідокремлений структурний підрозділ
нежитлові приміщення (аптека) за адресою: Полтавська
обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Радевича, 1;

1987 402305,85

ЦРА № 55 філія ПОКП «Полтавафарм» нежиле
приміщення (аптека) за адресою; Полтавська обл.,
Решетилівський р-н, смт Решетилівка, вул. Покровська,
2/5 (Леніна),
на баланс у господарське відання, як внесок до
розміру статутного капіталу ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго».

1982 232341,72

ВСЬОГО: 729224,55





Додаток
до рішення пленарного
засіданнячетвертої сесії обласної ради
восьмого скликання
17.09.2021 №

ПЕРЕЛІК
майна, що передається в межах спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області

№
п/п

Найменування Рік
випуску

Первісна
вартість
(грн. коп.)

1 Нерухоме майно ПОКП «Полтавафарм»:
- аптека № 6 нежитлова будівля за адресою: м. Полтава,
вул. Європейська, 99 (Фрунзе); 1916 95133,61
-міжлікарняна аптека № 207 ПОКП - філія
«Полтавафарм» нежитлові приміщення за адресою:
м. Полтава, провулок Госпітальний, 6; 1977 147604,35
- аптека № 275 нежитлові приміщення за адресою:
м. Полтава, вул. Великотирнівська, 39 а; 1985 115625,13
-ЦРА № 22 -філія ПОКП «Полтавафарм» нежитлова
будівля за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н,
смт Диканька, вул. Незалежності, 8/1 (Леніна); 249103,60
- ЦРА № 23 - невідокремлений структурний підрозділ
ПОКП «Полтавафарм» нежитлове приміщення, аптека
за адресою: Полтавська обл., Шишацький р-н,
смт Шишаки, вул. Кирила Осьмака, 58 (Леніна); 1994 214064,11
- ЦРА № 27 філія ПОКП «Полтавафарм» нежитлові
приміщення за адресою: Полтавська обл., Машівський
р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, 131 (Леніна); 1983 173429,70
-ЦРА № 49 філія ПОКП «Полтавафарм» громадські
будівлі заа адресою: Полтавська обл., Новосанжарський
р-н, смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 39/2 (Леніна); 1910 72925,00
- ЦРА 58 філія ПОКП «Полтавафарм» нежиле
приміщення, аптека № 58 за адресою: Полтавська обл.,
Гребінківський р-н, м. Гребінка, пров. 1 травня, 8; 1986 313431,22
- ЦРА № 67 нежитлова будівля (аптека) за адресою;
Полтавська обл,, Чорнухинський р-н, смт Чорнухи,
вул. Перелета, 8; 1987 303006,00
-ЦРА № 76 - філія ПОКП «Полтавафарм» нежитлові
будівлі за адресою: Полтавська обл., Чутівський р-н,
смт Чутове, вул. Центральна, 24а (Леніна);

133193,59



-ЦРА № 81 філія ПОКП «Полтавафарм» нежитлова
будівля (аптека) за адресою: Полтавська обл.,
Котелевський р-н, смт Котельва, вул.Полтавський шлях,
204 (Жовтнева); 1996 357727,0

-ЦРА № 109 - філія ПОКП «Полтавафарм» будівля
аптеки № 109 за адресою: Полтавська обл., Глобинський
р-н, м. Глобине, тупик Лікарняний, 7; 1993 69041,51
-міжлікарняна аптека № 212 - філія ПОКП
«Полтавафарм» будівля міжлікарняної аптеки за
адресою: м. Кременчук, вул. І. Сердюка, 49 (Жовтнева); 1990 507513,55
-ЦМА № 232 -філія ПОКП «Полтавафарм» нежитлове
приміщення Центральної міської аптеки № 232 - філії
ПОКП «Полтавафарм» за адресою: м. Кременчук,
вул. Соборна, 13/39 (Леніна);

1987 971534,04

-Кременчуцька філія будівлі та споруди Полтавського
обласного комунального підприємства «Полтавафарм»,
за адресою: м. Кременчук; вул. Небесної Сотні, 15
(Пролетарська); 1947 363240,93
- будівля Міжлікарняної аптеки № 286 загальною
площею 757,8 кв. м., за адресою: м. Горішні Плавні,
вул. Миру, 10; 1987 342112,17
-ЦРА 129 - філія ПОКП «Полтавафарм» нежиле
приміщення, аптека за адресою: Полтавська обл.,
Оржицький р-н, м. Оржиця, вул. Центральна, 1 (Леніна); 1979 116141,1
-Невідокремлений структурний підрозділ нежитлова
будівля, аптека з господарськими будівлями за адресою;
Полтавська обл., Семенівський р-н, смт Семенівка,
вул. Незалежності, 65/23 (Леніна); 1954 225338,51
- будівля ЦРА № 135 за адресою: Полтавська обл,
Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 39
(Леніна); 1995 137844,03
-ЦРА № 146 нежитлове приміщення за адресою:
Полтавська обл, Кобеляцький р-н, м. Кобеляки,
вул. Небесної Сотні, 36а (Московська); 1982 144191,62
-ЦРА № 210 - невідокремлений структурний підрозділ
комплекс, будівлі за адресою: Полтавська обл,
м. Миргород, вул. Лікарняна, 1-Б, 1983 247079,00
на баланс Управління майном обласної ради.

2 Нерухоме майно ПОКП «Полтавафарм»:
- аптека № 108. - філія ПОКП «Полтавафарм»
громадська будівля (аптека) за адресою: м. Полтава,
вул. Шевченка, 23-л

1981 491063,34



на баланс, в оперативне управління, як внесок
до розміру статутного капіталу КП
«Полтавський обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф
Полтавської обласної ради».

3 Нерухоме майно ПОКП «Полтавафарм»:
- нежиле приміщення, аптека №116 загальною площею
588,3 кв.м., за адресою:Полтавська обл., Лохвицький р-
н, м. Лохвиця, вул. Героїв України, 15 (Леніна),
на баланс, в оперативне управління КВНЗ І рівня
акредитації Полтавської обласної ради «Лохвицьке
медичне училище».

1978 479826,39

4 Нерухоме майно ПОКП «Полтавафарм»:
- міжлікарняна аптека №200, нежитлова будівля за
адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Пятикопа, 26а,
на баланс, в оперативне управління КЗ освіти
Лубенський медичний фаховий коледж Полтавської
обласної ради.

1983 387430,48

5 Нерухоме майно ПОКП «Полтавафарм»:
- ЦРА № 26 - невідокремлений структурний підрозділ
нежитлові приміщення (аптека) за адресою: Полтавська
обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Радевича, 1;

1987 402305,85

ЦРА № 55 філія ПОКП «Полтавафарм» нежиле
приміщення (аптека) за адресою; Полтавська обл.,
Решетилівський р-н, смт Решетилівка, вул. Покровська,
2/5 (Леніна),
на баланс у господарське відання, як внесок до
розміру статутного капіталу ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго».

1982 232341,72

ВСЬОГО: 7292247,55

Голова постійної комісії з питань
бюджету та управління майном Л. БОСЕНКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про передачу майна ПОКП «Полтавафарм» в 

межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  

міст Полтавської області» 

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення дотримання вимог Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ефективне використання майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Даний проєкт рішення підготовлений постійною комісією обласної ради 

на підставі рекомендації робочої групи з вивчення фінансового стану та 

організації діяльності ПОКП «Полтавафарм» від 22 березня 2021 року. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття даного рішення сприятиме ефективному використанню майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Відповідно до пункту 1 проєкту рішення здійснюється передача у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області: 

нерухомого майна з балансу ПОКП «Полтавафарм» на баланс управління 

майном обласної ради; на баланс, в оперативне управління, як внесок до 

розміру статутного капіталу КП «Полтавський обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради; на 

баланс, в оперативне управління КВНЗ І рівня акредитації Полтавської 

обласної ради «Лохвицьке медичне училище»; на баланс, в оперативне 

управління КЗ освіти Лубенський медичний фаховий коледж Полтавської 

обласної ради; на баланс, у господарське відання, як внесок до розміру 

статутного капіталу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». 

Згідно з пунктом 2 проєкту рішення управлінню майном обласної ради 

рекомендовано створити комісії з приймання-передачі майна. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства 

та регуляторних актів Полтавської обласної ради, зокрема: 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

- Господарського кодексу України. 
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- Порядку проходження документів при прийнятті майна до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області та 

передачі такого майна до інших форм власності, затвердженим рішенням 

одинадцятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від  

08 листопада 2007 року. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація даного рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб 

 

З’ясування позицій зацікавлених сторін та органів не здійснювалося. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Даний проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню.  

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Реалізація рішення забезпечить виконання вимог Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сприятиме ефективному використанню 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області. 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

бюджету та управління майном                        Л. БОСЕНКО 


