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ШЕПЕТІВСЬКА MICЬKA РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

РІШЕННЯ 

____ сесії міської ради VIІІ скликання 

 

_____________  2021 р. №  ____                                                                              
                   м. Шепетівка 
                                                                                                             . 
Про передачу комунального майна  
на баланс Шепетівського комунального 
підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства.  
 
             Відповідно до статей 78, 136 Господарського кодексу України, керуючись статтею 26  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Передати безоплатно з балансу Управління житлово-комунального господарства 
Шепетівської міської ради на баланс Шепетівського комунального підприємства 
водопровідно каналізаційного господарства та закріпити на праві господарського відання 
майно комунальної власності згідно додатку 1. 
2. Акт приймання – передачі вищезазначеного майна подати на затвердження виконавчим 
комітетом Шепетівської міської ради. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради  та постійну комісію міської ради з питань житлово-
комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку 
(голова комісії  Бондарєв М.В.) 

 
 
 
Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Готував: 
 
Начальник управління 
житлово-комунального  
господарства                                                                                             Юрій ГУДЗИК 
 
Завізовано: 
 
Начальник відділу правового 
та кадрового забезпечення                                                                    Руслан РАТУШНИЙ 
 
Директор Шепетівського комунального 
підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства                                                                                          Віталій БИКОВ 
 
Голова  постійної депутатської  комісії                                                 
з питань розвитку промисловості, 
житлово-комунального господарства,  
підприємницької діяльності                                                                  Максим БОНДАРЄВ 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                             Роман ВОЗНЮК 
 
 
Рішення направляється  
Управління житлово-комунального господарства ШМР 
Шепетівське комунальне підприємство водопровідно каналізаційного-господарства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
до рішення Шепетівської міської ради 

№___  від «___»______2021р  
Про передачу комунального майна  

на баланс Шепетівського комунального 
 підприємства водопровідно-каналізаційного 

 господарства. 

Перелік комунального майна, яке передається з балансу Управління 
житлово-комунального господарства на баланс 

Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

 
1. Водозабірна свердловина с.Плесна. 
2. Очисні споруди с.Плесна 
3. Водозабірна свердловина с.Жилинці 
4. Водозабірна споруда (каптаж) с.Плесна 
5. Зовнішня мережа питного водопроводу вул.Т.Г.Шевченка, Валі Котика, Миру, 

Корчагіна, Литовська с.Плесна Шепетівського району Хмельницької області 
6. Водопровідні мережі с.Пліщин 
7. Водозабірна свердловина в саду с.Пліщин 
8. Водонапірна башня Рожновського в саду с.Плішин 
9. Водозабірна свердловина на свинофермі с.Пліщин 
10. Водонапірна башня Рожновського на свинофермі с.Пліщин 
11. Водонапірна башня Рожновського на літньому таборі ВРХ с.Пдіщин 

 
 
 
Начальник управління 
житлово-комунального  
господарства                                                                                             Юрій ГУДЗИК 
 
 
Секретар міської ради                                                                             Роман ВОЗНЮК 

 


