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Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

 

РІШЕННЯ 

_____ сесії міської ради VІІI скликання 

 

від _____________ 2020 року № ___ 

           м. Шепетівка 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок (зі зміною  

цільового призначення в межах категорії земель)  

згідно із ст. 20 Земельного кодексу України 

 

Відповідно до ст. 20 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною 

цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 20 Земельного кодексу 

України Тимтишиній Тетяні Юріївні по вул. Островського 64 (кадастровий номер 

6810700000:01:005:1124) площею земельної ділянки 36 кв. м в межах категорії земель 

житлової та громадської забудови, змінивши призначення «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)» на призначення «для будівництва індивідуальних гаражів». 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною 

цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 20 Земельного кодексу 

України Корнійчуку Івану Івановичу по вул. Островського 64 (кадастровий номер 

6810700000:01:005:1078) площею земельної ділянки 44 кв. м в межах категорії земель 

житлової та громадської забудови, змінивши призначення «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)» на призначення «для будівництва індивідуальних гаражів». 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною 

цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 20 Земельного кодексу 

України Іщук Ірині Георгіївні по Старокостянтинівському шосе, 14 (кадастровий номер 

6810700000:01:013:0997) площею земельної ділянки 99 кв. м в межах категорії земель 

житлової та громадської забудови, змінивши призначення «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)» на призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Мовсісян А.В. та постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури та 

будівництва, охорони навколишнього середовища (голова комісії Піголь О.А.). 

 

 

      Міський голова                                                                                     Віталій БУЗИЛЬ 


