
 
 
 
 
Про передачу в постійне користу-
вання земельних ділянок ДП “Сла-
вутське лісове господарство” 

 
 

Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, 
указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного 
стану в Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, на 
підставі статей 6, 21, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 
статей 17, 57, 79-1, 92, 122, 123, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, статті 50 
Закону України “Про землеустрій”, на підставі листа Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України від 05.10.2022 № 25/7-34/13390-22, розглянувши 
клопотання ДП “Славутське лісове господарство”, зареєстровані в обласній 
військовій адміністрації 03.11.2022 року за № 99/11090-42/2022, 99/11091-42/2022, 
99/11092-42/2022, та надані матеріали, у зв’язку із тимчасовою втратою праце-
здатності начальником Хмельницької обласної військової адміністрації Сергієм 
ГАМАЛІЄМ: 

1. Затвердити:  
проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному під-

приємству “Славутське лісове господарство” для ведення лісового господарства 
і пов’язаних з ним послуг (09.01), яка розташована за межами населених 
пунктів на території Крупецької сільської ради Шепетівського району 
(кадастровий номер 6823986800:06:005:0013 площею 1,4243 га); 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному під-
приємству “Славутське лісове господарство” для ведення лісового господарства 
і пов’язаних з ним послуг (09.01), яка розташована за межами населених 
пунктів на території Крупецької сільської ради Шепетівського району 
(кадастровий номер 6823986800:06:005:0119 площею 4,0267га); 
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проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному під-
приємству “Славутське лісове господарство” для ведення лісового господарства 
і пов’язаних з ним послуг (09.01), яка розташована за межами населених 
пунктів на території Нетішинської міської ради Шепетівського району (кадаст-
ровий номер 6810500000:03:004:0218 площею 0,4000га). 

2. Надати в постійне користування державному підприємству “Славут-
ське лісове господарство” земельні ділянки державної власності загальною 
площею 5,8510 га (землі лісогосподарського призначення) для ведення лісового 
господарства і пов’язаних з ним послуг, які розташовані за межами населених 
пунктів на території Крупецької сільської та Нетішинської міської рад Шепе-
тівського району, згідно з додатком. 

3. Право постійного користування земельними ділянками ДП “Славутське 
лісове господарство” виникає з моменту державної реєстрації цього права. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Перший заступник  
голови адміністрації                Сергій ТЮРІН 


