
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
РІШЕННЯ 

ХV сесії міської ради VІІI скликання 

 

01 жовтня 2021 року № 42 
м. Шепетівка 

 
Про передачу земельної ділянки  
в державну власність 
 
 
 Розглянувши клопотання Хмельницької обласної прокуратури відповідно до ч.1 
ст.117 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності» та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Передати з комунальної власності Шепетівської міської територіальної громади в 
державну власність в особі Хмельницької обласної державної адміністрації земельну 
ділянку несільськогосподарського призначення по вул. Сергія Оврашка, 43 (кадастровий 
номер 6810700000:01:008:0021) площею 1804 кв. м для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. 
2. Затвердити акт приймання-передачі земельної ділянки вул. Сергія Оврашка, 43 
(кадастровий номер 6810700000:01:008:0021) площею 1804 кв. м для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, що 
додається (додаток до рішення). 
3. 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 
 
 

 
 



Додаток  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням ХV сесії міської ради 
VIІІ скликання 
01.10.2021 № 42 

 
 

Акт 
приймання - передачі земельної ділянки 

 
  

«___» ___________2021 р.                                                                                             

м. Шепетівка 

 

  

Шепетівська міська рада в особі міського голови Бузиля Віталія Володимировича, який 
діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони 
та орган виконавчої влади - Хмельницька обласна державна адміністрація в особі голови 
обласної державної адміністрації Гамалія Сергія Вячеславовича, з другої сторони, склали 
цей акт  приймання - передачі про наступне: 

Шепетівська міська рада передає земельну ділянку несільськогосподарського призначення 
по вул. Сергія Оврашка, 43 (кадастровий номер 6810700000:01:008:0021) площею 
1804 кв. м для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування із комунальної власності, а орган виконавчої влади –  
Хмельницька обласна державна адміністрація, приймає вищевказану земельну ділянку у 
державну власність для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади 
та місцевого самоврядування. 
  

 

Міський голова                                                                 Голова Хмельницької обласної  

                                                                                            державної адміністрації  

                                                                 
    
 
________________ В.В. БУЗИЛЬ                                       ________________ С.В. ГАМАЛІЙ 

 
 
 
 

 
Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 
 

 
 


