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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

______ сесії міської ради VІІI скликання 
 
 

від ____________ 2021 року № _____  

м. Шепетівка 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок згідно  

із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

 

Відповідно до ст. 118, 121 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розглянувши клопотання, дозволити розробити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України: 

1.1. Максимову Володимиру Ярославовичу по вул. Длужнєвського, 2-А орієнтовною 

площею земельної ділянки 40 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель 

житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.2. Лашківу Володимиру Богдановичу по просп. Миру, 28-Г орієнтовною площею 

земельної ділянки 100 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та 

громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.3. Нарусевичу Андрію Володимировичу по вул. Горбатюка, 96 орієнтовною площею 

земельної ділянки 70 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та 

громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Криворчуку Вячеславу Степановичу по вул. Героїв Небесної Сотні, 39 орієнтовною 

площею земельної ділянки 30 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель 

житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.5. Лосєву Олегу Вікторовичу по вул. Чкалова орієнтовною площею земельної ділянки 

30 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.6. Гуменюку Валерію Яковичу по вул. Одухи, 67 орієнтовною площею земельної ділянки 

410 кв. м для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності. 

1.7. Обущуку Сергію Олександровичу по вул. Генерала Шухевича, 74 орієнтовною площею 

земельної ділянки 460 кв. м для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.8. Мозковій Нонні Володимирівні по вул. Героїв Небесної Сотні, 102 орієнтовною 

площею земельної ділянки 150 кв. м для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 



1.9. Марценюку Богдану Васильовичу по вул. Довженка, 2-Ж орієнтовною площею 

земельної ділянки 700 кв. м для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.10. Шепелю Валерію Федоровичу по вул. Длужнєвського, 2-Д орієнтовною площею 

земельної ділянки 35 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та 

громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.11. Красовській Антоніні Фльоранівні по вул. Ольги Кобилянської, 30 орієнтовною 

площею земельної ділянки 656 кв. м для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.12. Козубець Аллі Анатоліївні по пров. Подільському, 12 орієнтовною площею земельної 

ділянки 110 кв. м для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків та постійну комісію з питань 

земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища 

(голова комісії Піголь О.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ 


