
 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

РІШЕННЯ 

ІІІ (позачергової) сесії міської ради VIІI скликання 

 

від 10 грудня 2020 року  № 14                                                                               

          м. Шепетівка                                                                                           

 

 

Про внесення змін до рішень  

сесій міської ради 

 

Керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до підпункту 1.1 пункту 1 рішення LVІІІ сесії міської ради VІI скликання 

від 13 червня 2019 року № 21 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок згідно із ст. 123 Земельного кодексу України» та викласти в 

такій редакції: 

- Державному концерну «УКРОБОРОНПРОМ» в особі Державного підприємства 

«Шепетівський ремонтний завод» по вул. Гагаріна, 10 орієнтовною площею земельної 

ділянки 28814 кв. м для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за 

рахунок земель державної власності. 

2. Внести зміни до підпункту 1.2 пункту 1 рішення LVІІІ сесії міської ради VІI скликання 

від 13 червня 2019 року № 21 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок згідно із ст. 123 Земельного кодексу України» та викласти в 

такій редакції: 

- Державному концерну «УКРОБОРОНПРОМ» в особі Державного підприємства 

«Шепетівський ремонтний завод» по вул. Гагаріна, 10 орієнтовною площею земельної 

ділянки 11834 кв. м для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за 

рахунок земель державної власності. 

3. Внести зміни до підпункту 1.3 пункту 1 рішення LVІІІ сесії міської ради VІI скликання 

від 13 червня 2019 року № 21 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок згідно із ст. 123 Земельного кодексу України» та викласти в 

такій редакції: 

- Державному концерну «УКРОБОРОНПРОМ» в особі Державного підприємства 

«Шепетівський ремонтний завод» по вул. Гагаріна, 10 орієнтовною площею земельної 



ділянки 57500 кв. м для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за 

рахунок земель державної власності. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мовсісяна 

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

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

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 


