
___________ сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

від 17 червня 2016  року                                                                                                № ___ 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

гр. Ткаченку В.Л. гр. Порхуну В.Г. 

гр. Вітру В.В. 

 

 Розглянувши заяви громадян Ткаченка Володимира Леонтійовича, Ткаченко Лариси 

Миколаївни, Порхуна Василя Григоровича, Вітра Володимира Васильовича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, керуючись ст.12, ст.20, Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада  

 

В и р і ш и л а: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткаченку 

Володимиру Леонтійовичу, гр. Порхуну Василю Григоровичу, гр. Вітру Володимиру 

Васильовичу шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у їх 

спільній сумісній власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Мусоргського, 19-Б, загальною площею  6227,0 кв.м.  

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Ткаченка 

Володимира Леонтійовича, гр. Порхуна Василя Григоровича, гр. Вітра Володимира 

Васильовича для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Мусоргського, 19-Б, загальною площею 6227,0 кв.м, землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення - 6227,0 кв.м,  у тому числі угіддя: землі 

промисловості - 6227,0 кв.м. (код КВЦПЗ-11.02). 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткаченко 

Ларисі Миколаївні, гр. Порхуну Василю Григоровичу, гр. Вітру Володимиру Васильовичу 

шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у їх спільній сумісній 

власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Мусоргського, 17-А, загальною площею  1000,0 кв.м.  

4. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Ткаченко 

Лариси Миколаївни, гр. Порхуна Василя Григоровича, гр. Вітра Володимира Васильовича для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Мусоргського, 17-А, 

загальною площею 1000,0 кв.м, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення - 1000,0 кв.м,  у тому числі угіддя: землі промисловості - 

1000,0 кв.м. (код КВЦПЗ-11.02). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. О.Кузін). 

 

 

 

Міський голова      С.Філіпенко 


