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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

______ сесії міської ради VІІI скликання 
 

 

від ____________ 2021 року № _____  

м. Шепетівка 

 

Про затвердження 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 

Земельного кодексу України та передати у власність : 

1.1. Франчуку Дмитру Миколайовичу земельну ділянку по пров. Котляревського, 2-Б 

(кадастровий номер 6810700000:01:018:0320) площею 1000 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.2. Корнійчуку Роману Степановичу земельну ділянку по вул. Олеся Гончара, 5-А 

(кадастровий номер 6810700000:01:018:0302) площею 1000 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.3. Козюку Артему Вікторовичу земельну ділянку по вул. Красюка, 13 (кадастровий номер 

6810700000:01:018:0326) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.4. Рудасу Максиму Анатолійовичу земельну ділянку по вул. Олеся Гончара, 7-А 

(кадастровий номер 6810700000:01:018:0298) площею 1000 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.5. Кирилевичу Дмитру Павловичу земельну ділянку по вул. Григорія Верьовки, 8 

(кадастровий номер 6810700000:01:018:0328) площею 1000 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.6. Маслякову Олександру Анатолійовичу земельну ділянку по вул. Ярослава Мудрого, 20 

(кадастровий номер 6810700000:01:018:0294) площею 800 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.7. Єрамішяну Артуру Валерійовичу земельну ділянку по вул. Олеся Гончара, 9-А 

(кадастровий номер 6810700000:01:018:0301) площею 1000 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.8. Савочкіну Олександру Вікторовичу земельну ділянку по вул. Гулака-Артемовського, 45 

(кадастровий номер 6810700000:01:018:0339) площею 1000 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 



1.9. Ткаченку Дмитру Сергійовичу земельну ділянку по вул. Миколи Дзявульського, 93-А 

(кадастровий номер 6810700000:01:005:0063) площею 353 кв. м для індивідуального 

садівництва. 

1.10. Якошевському Юрію Антоновичу земельну ділянку по вул. Лозовій, 63-,Б 

(кадастровий номер 6810700000:01:004:0031) площею 969 кв. м для індивідуального 

садівництва. 

1.11. Казмірчук Неонілі Миколаївні земельну ділянку по пров. Остапа Вишні, 9-Б 

(кадастровий номер 6810700000:01:018:0325) площею 1000 кв. м для індивідуального 

садівництва. 

1.12. Курчавенко Людмилі Василівні земельну ділянку по вул. Береговій, 9-А (кадастровий 

номер 6810700000:01:012:0019) площею 93 кв. м для індивідуального садівництва. 

2. Начальнику відділу у Шепетівському районі Головного управління Держгеокадастру 

Хмельницької області внести зміни в земельно-облікові документи. 

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

діяльності виконавчих органів ради 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 


