
        

           

 

 

  

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

55  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

                                            РІШЕННЯ 

 

14  квітня  2020 року                                    с.Судилків                                    № 7 

 
 

Про прийняття у комунальну власність 

Судилківської сільської ради  закінченого 

будівництвом об’єкту Судилківської 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини по вул.Героїв Майдану, 71а в 

с.Судилків Шепетівського району 

Хмельницької області  

 

Розглянувши звернення ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» від 

12.03.2020 року №166, відповідно до статей 327, 328 Цивільного кодексу України, 

керуючись Законом Українии «Про оренду державного та комунального майна», 

статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою 

КМУ від 04.10.1995 року №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне 

майно та пропорції її розподілу» з наступними змінами,  з метою забезпечення належного 

утримання та обслуговування майна територіальної громади, враховуючи рекомендації 

постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного 

розвитку, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Прийняти безоплатно у комунальну власність Судилківської сільської ради 

Шепетівського району  Хмельницької області  завершений будівництвом об’єкт 

«Судилківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Героїв Майдану, 

71а в с.Судилків Шепетівського району Хмельницької області», після проведення 

Державним підприємством «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» у 

встановленому законом порядку реєстрації декларації про готовність вищезазначеного 

об’єкта до експлуатації.  

2. Утворити та затвердити склад комісії з питань приймання-передачі закінченого 

будівництвом об'єкта: «Судилківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

по вул.Героїв Майдану, 71а в с.Судилків Шепетівського району Хмельницької області» 

(далі – комісії) (склад комісії додається). 

3. Комісії забезпечити приймання-передачу об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього 

рішення, у відповідності до вимог чинного законодавства. Доручити Судилківському 

сільському голові Тетяні КОТИК затвердити акт приймання-передачі закінченого 

будівництвом об’єкта,  зазначеного у пункті 1 цього рішення. 

4. Після підписання актів приймання – передачі закінченого будівництвом об’єкта: 

«Судилківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Героїв Майдану, 

71а в с.Судилків Шепетівського району Хмельницької області» у комунальну власність 

Судилківської сільської ради,  відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю 

сільської ради здійснити постановку вищезазначеного об’єкта на баланс сільської ради та 

http://sarnyrrada.gov.ua/system/files/%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_0.doc


провести заходи щодо реєстрації права комунальної власності Судилківської сільської 

ради на цю будівлю. 

5. Після реєстрації права комунальної власності на нерухоме майно – будівлю 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини, розташовану  по вул.Героїв Майдану, 

71а в с.Судилків Шепетівського району Хмельницької області, передати її в оренду КП 

«Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський Центр первинної 

медикосанітарної допомоги»Шепетівської  районної ради, загальною площею 391,0 кв.м., 

терміном на 4 роки 11 місяців . 

6. Уповноважити Судилківського сільського голову Тетяну КОТИК укласти договір 

оренди, встановивши річну орендну плату у розмірі 1 гривня на рік. 

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Сільський голова                                                Тетяна КОТИК 



 

Додаток  

до рішення  Судилківської  

сільської ради   

від   14 квітня 2020 року №7 

 

Склад комісії з питань приймання-передачі закінченого будівництвом об'єкта: 

«Судилківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Героїв Майдану, 

71а в с.Судилків Шепетівського району Хмельницької області» 

 

 

Голова комісії: 

 

Котик Тетяна Миколаївна 

 

 

- Судилківський сільськи голова; 

 

Члени комісії: 

 

Лабунець Олена Петрівна 

 

 

 

- начальник відділ бухгалтерського обліку, 

звітності та контролю,  головний бухгалтер  

Судилківської сільської ради; 

-  

Ханич Микола Миколайович - спеціаліст з питань ЖКГ відділу комунальної 

власності, житлово- комунального 

господарства, інфраструктури та земельних 

відносин Судилківської сільської ради; 

 

Колеснік Андрій Васильович - директор ДП «Хмельницька обласна служба 

єдиного замовника»; 

-  

Боднарчук Олександр Васильович - інженер технічного нагляду ДП 

«Хмельницька обласна служба єдиного 

замовника». 

 

 

 

Сільський голова                                                Тетяна КОТИК 

 


