
                                                                                                                                    Проєкт 
 
 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
________ сесії міської ради VIІI скликання 

 
 

від ____________ 2021 року  № ____ 

м. Шепетівка               
 

Про затвердження технічних документацій  
із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельних  
ділянок в натурі (на місцевості) 
 

Керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про землеустрій», прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», розглянувши подані заяви та матеріали, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у власність: 
1.1. Гойдрі Нарцизі Йосипівні земельну ділянку по вул. Партизанській, 88 
(6810700000:01:001:0028) площею 561 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.2. Шугайло Ганні Леонідівні земельну ділянку по пров. Кутузова, 1 
(6810700000:01:013:0123) площею 842 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.3. Бондару Олександру Васильовичу земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 
42 (6810700000:01:006:0015) площею 744 кв. м для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.4. Мамаєвій Валентині Іванівні, Тупікіну Анатолію Івановичу земельну ділянку по 
пров. Достоєвського, 8 (6810700000:01:004:0035) площею 503 кв. м для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Мамаєвій 
Валентині Іванівні – 61/100, Тупікіну Анатолію Івановичу – 39/100.  
1.5. Логіній Вірі Василівні земельну ділянку по вул. О. Довженка, 79 
(6810700000:01:018:0246) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.6. Лінніку Сергію Сергійовичу, Іщук Ліні Сергіївні земельну ділянку по 
вул. Некрасова, 40 (6810700000:01:006:0916) площею 944 кв. м для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Лінніку 
Сергію Сергійовичу – 52/100, Іщук Ліні Сергіївні – 48/100.  
1.7. Гаврилову Володимиру Костянтиновичу земельну ділянку по вул. Лесі Українки, 13 
(6810700000:01:010:0033) площею 630 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.8. Мальчук Наталії Григорівні земельну ділянку по пров. Лізи Чайкіної, 20 
(6810700000:01:008:0077) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.9. Сеньковій Валентині Пилипівні земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 40 
(6810700000:01:006:0014) площею 747 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.10. Мазяру Вадиму Івановичу земельну ділянку по пров. Островського, 28 
(6810700000:01:005:0085) площею 788 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.11. Бондарчуку Сергію Івановичу земельну ділянку по Пліщинському шосе, 4 
(6810700000:01:018:0885) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.12. Семенюку Миколі Іовичу земельну ділянку по вул. Коцюбинського, 22 
(6810700000:01:010:0036) площею 660 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.13. Семенюку Віктору Миколайовичу земельну ділянку по вул. Коцюбинського, 22-А 
(6810700000:01:010:0037) площею 689 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.14 Костюк Надії Федорівні земельну ділянку по вул. Пирогова,6 
(6810700000:01:004:0710) площею 564 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2. Начальнику відділу №1 Управління у Шепетівському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Хмельницькій області внести зміни в земельно-облікові документи. 
3. 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 


