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Про розгляд питання щодо затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною її цільового 

призначення  

 

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

враховуючи, що відповідно до ст. 12, ст. 20, п. 23 розділу Х Перехідних положень 

Земельного кодексу України зміна цільового призначення може бути здійснена виключно 

відповідно до класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів 

функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його 

застосування з визначенням категорій земель та видів цільового призначення земельних 

ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони. До 

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони 

належність земельної ділянки до функціональної зони, встановленої до 1 січня 2025 року, 

визначається відповідно до: плану зонування (щодо земельних ділянок у межах населених 

пунктів, на які не затверджений детальний план території); генерального плану населеного 

пункту (у разі відсутності плану зонування та щодо земельних ділянок у межах населеного 

пункту, на які не затверджений детальний план території); детального плану території; 

містобудівної документації регіонального рівня (щодо земельних ділянок за межами 

населених пунктів, на які не розроблено детальний план території). В проекті землеустрою 

вид цільового призначення земельної ділянки не відповідає виду функціонального 

призначення території, визначеного в додатку 60 до Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 2012 р. № 1051,  розглянувши заяву гр. Тимощук Анни Ростиславівни та проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення, 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища,  міська рада  

  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити Тимощук Анні Ростиславівні в затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення із земель 

сільськогосподарського призначення «для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03)» в землі водного фонду «для рибогосподарських потреб код 

згідно КВЦПЗ 10.07)» площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821589200:04:013:0018, 

що знаходиться за межами с. Буцневе, Деражнянський район, Хмельницька область. 

 

  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 

 


