
                                                                                                                                    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)  

в межах та за межами населених пунктів 

Шепетівської міської територіальної громади 

 

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. Гуменюк Ганні Олександрівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:001:0243) площею 0,1544 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

1.2. Гуменюк Ганні Олександрівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:002:0880) 

площею 0,1841 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.3. Скоропадській Ірині Степанівні, Олару Валерію Степановичу земельну ділянку по 

вул. Шепетівській, 16 в с. Плесна (кадастровий номер 6825585800:01:002:0042) площею 

0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у 

домоволодінні: Скоропадській Ірині Степанівні – 1/2 , Олару Валерію Степановичу – 1/2. 

1.4. Матвійчуку Володимиру Григоровичу земельну ділянку по вул. Миру, 26 в с. Плесна 

(кадастровий номер 6825585800:01:001:0230) площею 0,2500 га для будівництва і 

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

1.5. Яворській Марії Петрівні земельну ділянку по вул. Зарічна,10 в с. Пліщин (кадастровий 

номер 6825586000:01:001:0208) площею 0,2372 га 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 


