
 
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

7 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

17 червня  2021 року                                    с.Судилків                          № 10 

 

 

Про надання ТОВ «Шепетівка 

водоканал-сервіс» на праві 

господарського відання об’єктів 

водопровідного господарства 

 

З метою забезпечення належного утримання та ефективного використання, цільової та 

безаварійної експлуатації вуличних водопровідних мереж, які є комунальною власністю 

територіальної громади Судилківської сільської ради, поліпшення надання населенню послуг 

з водопостачання та приєднання до водопровідних мереж, посилення економічних основ 

місцевого самоврядування, розглянувши заяву ТОВ «Шепетівка водоканал-сервіс», 

керуючись статтею 136 Господарського кодексу України, статтями 172, 327 Цивільного 

кодексу України, статтями 26, 60 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи, Судилківська сільська рада, 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Передати з балансу Судилківської сільської ради на праві господарського 

відання на баланс ТОВ «Шепетівка водоканал-сервіс» майно територіальної громади 

Судилківської сільської ради, а саме об’єкти водопровідного господарства, наведені в 

додатку№1 до данного рішення. 

2. Затвердити з ТОВ «Шепетівка водоканал-сервіс», строком на 5 років, договір 

на господарське відання, майна наведеного в додатку №2 до данного рішення. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Судилківської сільської ради та 

ТОВ «Шепетівка водоканал-сервіс» здійснити передачу майна, зазначеного в  п. 1, вжити 

заходів щодо своєчасного відображення в бухгалтерському обліку переданого-прийнятого 

майна згідно вимог чинного законодавства України.  

4. Керівництву ТОВ «Шепетівка водоканал-сервіс» забезпечити належне 

функціонування, обслуговування і утримання прийнятого майна. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи (голова комісії Юрій ЛІННИК). 

 

 

 

Сільський голова                                                                                Тетяна КОТИК 

 



№ п п Місце знаходження Назва об'єкту Од. виміру Кількість 

1 
с.Велика Медведівка 

Мережа питного 

водопроводу 
Об’єкт  1 

2 
с.Судилків 

Мережа питного 

водогону 
Об’єкт 1 

 Всього :   2 
 

 

Додаток №1 

до рішення сесії сільської ради   

від 17.06.2021 року № 10 

 

 

 

 

Перелік майна, 

яке надається ТОВ «Шепетівка водоканал-сервіс»» 

на праві господарського відання 
 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                Тетяна КОТИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Додаток №2 

до рішення сесії сільської ради   

від 17.06.2021 року № 10 

 

        
ДОГОВІР 

про закріплення майна, що є комунальною власністю 

Судилківської сільської ради, 

на праві господарського відання 

 

с. Судилків                                                ____ __________ року 

 

Судилківська сільська рада (надалі - Власник), в особі  сільського  головиКотик Тетяни 

Миколаївни, яка  діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

однієїсторони, та _____________________________ (надалі- Користувач), в особі 

__________________________, який діє підставі __________ з другої сторони,  (надалі – 

Сторони) уклалицей Договір про наступне: 

 

1. Предмет Договору 

 1.1 Предметом Договору є передача Власником  Користувачеві на підставірішення 

Судилківської сільської ради у господарське відання майна, що перебуває у комунальній 

власності Судилківської сільської територіальної громади, для здійснення комерційної 

господарської діяльності. 

 1.2 Власник передає Користувачеві в господарське відання майно, а саме: 

____________________________________________________________________________. 

 1.3 Майно  передається згідно з актом приймання-передачі від ____________________. 

 

2.Умовипередачі та повернення майна 

 2.1 Користувач приймає майно згідно з актом приймання-передачі. 

 2.2 Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на 

передане  майно. 

 2.3 У випадку прийняття Власником рішення про зміну правового режиму майна, яке 

було передано Користувачу в господарське відання, останній повинен у місячний термін 

повернути Судилківській сільській раді зазначене майно в задовільному технічному стані, не 

гіршому, ніж на час передачі в господарське відання, з урахуванням його фізичного зносу. 

 2.4 Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту 

приймання-передачі майна. 

 2.5 У разі неповернення зазначеного в акті приймання-передачі майна або повернення 

його у стані гіршому, ніж на час передачі в господарське відання, з урахуванням його 

фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному 

обсязі протягом одного місяця. 

 

3. Обов’язки Власника 

 3.1 Власник зобов’язується передати майно, зазначене у розділі 1 цього Договору по 

акту приймання-передачі, який підписується одночасно з цим Договором. 

 3.2 Власник зобов’язується не вчинятидій, які б перешкоджали Користувачеві 

користуватися майном. 

4. Обов’язки  Користувача 

 4.1 Прийняти по акту приймання-передачімайно, використовувати його увідповідності з 

цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати збереження, не допускати 

його знищення та псування. 

 4.2.Утримувати майно та прилеглу територію у належномустані. Здійснювати 



обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних 

мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності абезпечити доступ 

експлуатаційнихо рганізацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. 

Виконувати усі санітарні норми та правила.  

 4.3.Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.  

 4.4.Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати 

приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані 

засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не 

допускати їх використання не за призначенням. 

 4.5.Дотримуватися та виконувативсісанітарнінорми та правила. 

         4.6..Відчуження, списання, передачу в оренду, заставу чи іпотеку переданого в 

господарське відання майна, здійснювати у порядку, визначеному законодавством та 

рішеннями Власника. 

 4.7.У разі відсутності право встановлюючих документів на нерухоме майно (свідоцтва 

про право власності, технічної документації) та документів на право користування 

земельною ділянкою, на якій розташоване нерухомемайно, що закріплюється за 

Користувачем, останній може виготовити ці документи за власний рахунок. 

 

5. Права Власника 

 5.1.Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання 

майна, переданого в господарське відання. 

 5.2.Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу 

необхідну інформацію стосовно переданого в господарське відання майна.  

 5.3.Відповідно до чинного законодавства вилучати із користування надлишкове майно, а 

також майно, яке не використовується та майно, що використовується не за призначенням. 

5.4. Контролювати виконання умов цього Договору. 

5.5.У разі передачіз акріпленого майна в оренду може перевіряти дотримання умов 

договорів оренди. 

6. Права Користувача 

 6.1 Використовувати майно на праві господарського відання для здійснення 

господарської  діяльності. 

 6.2 У порядку, визначеному законодавством та рішеннями Власника, здійснювати 

відчуження, списання, передачу в оренду, заставу чи іпотеку переданого в господарське 

відання майна. 

 6.3 За згодою Власника пристосовувати майно, передане в користування, до 

особливостей своєї діяльності (проводити реконструкцію, перебудову поточний і капітальні 

ремонти, технічне переоснащення). 

 6.4. Проведення реконструкції, перебудови, технічого переоснащення майна наданого в 

користування може здійснюватися за кошти як Власника так і Користувача майна. 

 6.5. Майно придбане та встановлене за кошти Власника є комунальною власністю 

Судилківської сільської територіальної громади. 

 6.6. Майно придбане Користувачем за рахунок власних коштів належить Користувачеві 

на праві власності і може переходити у комунальну власність Судилківської сільської 

територіальної громади відповідно до умов, передбачених діючим законодавством. 

 6.7. У разі якщо поліпшення майна наданого у користування полягають у заміні 

обладнання на нове, право власності на старе (демонтоване) обладнання належить Власнику, 

а на встановлене нове – Користувачу. Встановлене нове обладнання може переходити у 

власність Судилківської сільської територіальної громади після закінчення строку дії цього 

договору відповідно до умов передбачених діючим законодавством. 

 

7. ВідповідальністьСторін 

7.1. Відповідальність за випадкове знищення та пошкодження майна несе Користувач. 



7.2.За невиконання або неналежне виконанняз обов’язань за Договором Сторони 

несуть відповідальність, передбачену чиним законодавством. 

7.3.Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чиним 

законодавством. 

 

8.Термін дії та умовизміни, розірвання Договору 

 8.1. Цей Договір діє з моменту його підписання Сторонами до: 

прийняття рішення Власника про зміну правового режиму; 

загибелі закріпленого майна; 

ліквідації Користувача; 

невиконанням умов Договору. 

8.2. Зміни та доповненнядо Договору можуть вноситися шляхом укладення додаткової 

угоди до даного Договору. 

9. Інші  умови 

 9.1.Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чиним 

законодавством. 

 9.2.Цей Договір складено в 2-х автентичних примірниках по одному для кожної 

Сторони, які мають однакову юридичну силу. 

 

10.Юридичні адреси  сторін 

 

Власник: 

 

Адреса, індекс 

____________________________                   

Банківські реквізити___________________ 

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

Посада ____________________________ 

Підпис                     ПІБ 

“___“ __________________ 20__ р. 

М.П 

Користувач: 
Повнаназва __________________________ 

Адреса, індекс 

____________________________           

Банківські реквізити___________________ 

____________________________________   

Телефон ____________________________ 

Посада ____________________________ 

Підпис               ПІБ 

“___“ ________________ 20__ р. 

М.П. 

 
 
 


