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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. Хедик Людмилі Миколаївні земельну ділянку по пров. Гончарова, 4 

(6810700000:01:008:1459) площею 405 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.2. Шубіній Світлані Василівні земельну ділянку по вул. Горького, 37 

(6810700000:01:002:0022) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.3. Сліпчук Валерії Борисівні земельну ділянку по пров. Ігоря Ляшенка, 26 

(6810700000:01:008:0040) площею 384 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.4. Бабійчук Оксані Миколаївні земельну ділянку по вул. Кузнєчній, 24 

(6810700000:01:008:1431) площею 946 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.5. Полєщуку Олександру Вікторовичу земельну ділянку по пров. Парковому, 4 

(6810700000:01:007:0043) площею 626 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.6. Гребельній Надії Петрівні земельну ділянку по вул. Валентина Драчука, 1 

(6810700000:01:006:0008) площею 881 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.7. Денесюку Дмитру Дмитровичу земельну ділянку по пров. Тупіковому, 10 

(6810700000:01:006:0418) площею 480 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 



1.8 Головко Діані Олександрівні земельну ділянку по вул. Зої Космодем»янської,3 

(6810700000:01:008:1216) площею 599 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.9. Андрощук Наталії Андріївні, Мелашенку Вадиму Андрійовичу земельну ділянку по 

вул. Комарова, 12 (6810700000:01:001:0016) площею 644 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Андрощук 

Наталії Андріївні – 1/2, Мелашенку Вадиму Андрійовичу – 1/2.  

1.10. Яремчук Ларисі Миколаївні земельну ділянку по вул. Генерала Шухевича, 11-А 

(6810700000:01:014:0041) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.11. Стецюку Миколі Івановичу, Яковчук Тетяні Іванівні земельну ділянку по 

вул. Богдана Хмельницького, 35 (6810700000:01:006:0832) площею 614 кв. м для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: 

Стецюку Миколі Івановичу – 1/2, Яковчук Тетяні Іванівні – 1/2.  

1.12. Духно Ніні Олександрівні, Чапалюк Оксані Анатоліївні земельну ділянку по 

вул. Лозовій, 65 (6810700000:01:004:0021) площею 1000 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Духно Ніні 

Олександрівні – 1/2, Чапалюк Оксані Анатоліївні – 1/2.  

1.13. Рудому Олегу Анатолійовичу земельну ділянку по вул. Героїв Небесної Сотні, 31-А 

(6810700000:01:007:0042) площею 26 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів. 

1.14. Демянчук Оксані Василівні земельну ділянку по просп. Миру, 30 

(6810700000:01:005:0042) площею 32 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів. 

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 

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 


