
Проєкт 

 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

11 лютого 2022 року                                    Деражня                                                      № __ 

 

Про розгляд питання щодо  

передачі земельної ділянки  

 

 На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 117, частини 13 статті 123 Земельного кодексу України, 

пунктів 4,5 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», розглянувши клопотання Хмельницької районної державної 

адміністрації, рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати Хмельницькій районній державній адміністрації земельну ділянку 

площею 0.135 га з кадастровим номером 6821555700:01:002:0035 із земель громадської 

забудови для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС, що 

знаходиться за адресою смт. Лозове, згідно з актом приймання-передачі земельної 

ділянки. 

 

2.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 
 

Міський голова                                                                                                  Андрій КОВПАК 



 

Акт приймання-передачі земельної ділянки 

з комунальної у державну власність 

 

 

11 лютого   2020 року                                                                        м. Деражня 

 

 
1. Деражнянська міська рада відповідно до рішення двадцять четвертої сесії 

Деражнянської міської ради від 07.02.2022 року №__ «Про розгляд питання щодо передачі 

земельної ділянки з комунальної власності в державну» передає із комунальної власності, 

а Хмельницька районна державна адміністрація приймає в державну власність земельну 

ділянку площею 0.135 га, з кадастровим номером 6821555700:01:002:0035 із земель 

громадської забудови для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС, 

що знаходиться за адресою смт. Лозове, вул. Радянська, 17. 

2. Цей акт разом із вищевказаним рішення Деражнянської міської ради є 

підставою для державної реєстрації права державної власності Хмельницької районної 

державної адміністрації на земельну ділянку площею 0.135 га, з кадастровим номером 

6821555700:01:002:0035 із земель громадської забудови для розміщення та постійної 

діяльності органів і підрозділів ДСНС, що знаходиться за адресою смт. Лозове, вул. 

Радянська, 17. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова 

 

Голова Хмельницької районної 

державної адміністрації 

 

___________ Андрій КОВПАК 

 

__________Анатолій КАТЕРЕНЧУК 

 


