
                  
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     
                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХV сесії міської ради VІІI скликання 

 

01 жовтня 2021 року № 4 

м. Шепетівка 
 

 

Про надання дозволу з реалізації 

проекту регіонального розвитку 

на земельній ділянці комунальної  

власності 
 

З метою реалізації договору №36-297/2021 про делегування повноважень на виконання 

бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» від 

06.08.2021 року, укладеного між Міністерством розвитку громад та територій України та 

виконавчим комітетом Шепетівської міської ради, в частині реалізації проекту регіонального 

розвитку «Створення агропромислового парку у м.Шепетівка», який може реалізовуватися за 

рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про 

фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики 

України, що пройшов конкурсний відбір у 2020 році, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до п.1 рішення VI сесії міської ради VIII скликання від 25 лютого 2021 року 

№64 «Про затвердження переліку земельних ділянок, право власності на які буде реалізовано 

через аукціон», а саме: виключити з переліку земельних ділянок, право власності на які буде 

реалізовано через аукціон земельну ділянку площею 140365 кв.м кадастровий номер 

6810700000:01:015:0435 в м. Шепетівка. 

2. П.2 рішення VI сесії міської ради VIII скликання від 25 лютого 2021 року №64                            

«Про затвердження переліку земельних ділянок, право власності на які буде реалізовано 

через аукціон» вважати таким, що втратив чинність. 

3. Надати дозвіл з реалізації проекту регіонального розвитку «Створення агропромислового 

парку у м.Шепетівка» - переможця конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу, на земельній ділянці комунальної власності площею 140365 кв.м, яка 

розташована за адресою: Хмельницька область, м.Шепетівка, Старокостянтинівське                    

шосе, 31, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий номер 

6810700000:01:015:0435).  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків та постійну комісію з питань 

земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища 

(голова комісії Піголь О.А.). 

                 

Міський голова                                                                                     Віталій БУЗИЛЬ 


