
 
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

21 жовтня  2021 року                                    с.Судилків                                № 8 

 

Про надання згоди на прийняття 

майна у комунальну власність 

Судилківської сільської ради та 

затвердження передавальних актів. 

 

Розглянувши пропозицію ТОВ «Лотівка Еліт», щодо прийняття на баланс Судилківської 

сільської ради житлових будинків, відповідно до п. 8 ст. 31 Закону України «Про колективне 

сільськогосподарське підприємство», Порядку безоплатної передачі у комунальну власність 

об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також   

внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських  

підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на 

баланс підприємств-правонаступників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 13.08.2003 року № 1253, керуючись статтями 25, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Судилківської сільської 

ради з подальшою передачею у визначених законом випадках у власність фізичних осіб майно: 

- Житловий будинок за адресою: Хмельницька область,  Шепетівський район, с.Хролин, 

вул. Кільцева, буд. 39. 

- Житловий будинок за адресою: Хмельницька область,  Шепетівський район, с.Хролин, 

вул. Кільцева, буд. 19. 

- Житловий будинок за адресою: Хмельницька область,  Шепетівський район, с.Траулин, 

вул. Ватутіна, буд. 4. 

- Житловий будинок за адресою: Хмельницька область,  Шепетівський район, с.Траулин, 

вул. Ватутіна, буд. 4/1. 

2. Затвердити Передавальний акт ТОВ «Лотівка Еліт» щодо передачі майна до 

комунальної власності Судилківської сільської ради житлового будинку за адресою: 

Хмельницька область,  Шепетівський район, с.Хролин, вул. Кільцева, буд. 39. 

3. Затвердити Передавальний акт ТОВ «Лотівка Еліт» щодо передачі майна до 

комунальної власності Судилківської сільської ради житлового будинку за адресою: 

Хмельницька область,  Шепетівський район, с.Хролин, вул. Кільцева, буд. 19. 

4. Затвердити Передавальний акт ТОВ «Лотівка Еліт» щодо передачі майна до 

комунальної власності Судилківської сільської ради житлового будинку за адресою: 

Хмельницька область,  Шепетівський район, с.Траулин, вул. Ватутіна, буд. 4. 

5. Затвердити Передавальний акт ТОВ «Лотівка Еліт» щодо передачі майна до 

комунальної власності Судилківської сільської ради житлового будинку за адресою: 

Хмельницька область,  Шепетівський район, с.Траулин, вул. Ватутіна, буд. 4/1. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи (Юрій Лінник). 

 

 

Сільський голова                               Тетяна КОТИК 


