
                                                                                                                       ПРОЄКТ 

 ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

__ сесії міської ради VIІІ скликання 

 

від ___________ 2021 року № __  
                  м. Шепетівка 

 
Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності Шепетівської міської територіальної  
громади, що підлягають приватизації в 2021-2022 роках 

  

          Згідно ст. 10, ч. 4 ст. 11 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Шепетівської 
міської територіальної громади, подальшого поглиблення ринкових відносин, виконання 
завдань по надходженню коштів до бюджету Шепетівської міської територіальної 
громади, міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Шепетівської міської територіальної 
громади, що підлягають приватизації, шляхом продажу на аукціоні в 2021-2022 роках: 
1.1. Міський центр культури та дозвілля ім. Островського, адреса: вул. Героїв Небесної 
Сотні, 50, загальною площею 1826,8 кв.м.; 
1.2. Нежитлова будівля по вулиці Судилківська, 15, загальною площею 325,8 кв. м.; 
1.3. Приміщення в Будинку побуту по вул. Островського, 6, загальною площею 1755,0 
кв.м. 
2. У разі виникнення розбіжностей між площею приміщення, зазначеною в цьому рішенні, 
та у технічній документації, у тому числі пов'язаних з розподілом місць загального 
користування, остаточними вважаються дані, зазначені в технічній документації. 
3. Опублікувати перелік об’єктів комунальної власності Шепетівської міської 
територіальної громади, які підлягають приватизації у 2021-2022 роках на офіційному веб-
сайті Шепетівської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня прийняття цього 
рішення.  
4. Провести процедуру приватизації відповідно до норм чинного законодавства. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ігора 
ЯЛОХУ та постійну  комісію з питань розвитку промисловості, житлово-комунального-
господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (Макмим 
БОНДАРЄВ). 

  

 

 Міський голова                                                                                Віталій БУЗИЛЬ 

 



 
Готував: 
 
Головний спеціаліст відділу 
правового та кадрового забезпечення                                        Ганна ГРИГОРЧУК 
 
 
 
 
 
Завізовано: 
 
 
Заступник міського голови                                                          Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ 
 
 
 
Заступник міського голови                                                          Ігор ЯЛОХА 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                   Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
Голова комісії з питань розвитку 
промисловості, житлово-комунального 
господарства, підприємницької діяльності,  
транспорту, енергетики та зв’язку                                                Максим БОНДАРЄВ 


