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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. Мельнику Юрію Олександровичу земельну ділянку по вул. Одухи, 104 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.2. Сидорчуку Віктору Ананійовичу земельну ділянку по вул. Натана Рибака, 83 

(6810700000:01:014:0793) площею 588 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.3. Волковському Віталію Валентиновичу земельну ділянку по Старокостянтинівському 

шосе, 61 (6810700000:01:015:0506) площею 738 кв. м для будівництва і обслуговування 

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

1.4. Зігуновій Людмилі Віталіївні земельну ділянку по вул. Партизанській, 59 

(6810700000:01:001:1021) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.5. Марусічу Сергію Сергійовичу земельну ділянку по вул. Косецькій, 7-А 

(6810700000:01:002:1001) площею 667 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.6. Петровській Ларисі Степанівні земельну ділянку по пров. Разіна, 5 

(6810700000:01:001:1022) площею 823 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.7. Дубині Людмилі Миколаївні земельну ділянку по вул. Федорова, 35 

(6810700000:01:018:0805) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 



1.8. Євтушок Олені Володимирівні земельну ділянку по вул. Федорова, 37 

(6810700000:01:018:0806) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.9. Сампір Ользі Володимирівні земельну ділянку по вул. Яворницького, 3-А 

(6810700000:01:018:0807) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.10. Мосейчук Людмилі Василівні, Коробецькій Валентині Вікторівні земельну ділянку 

по вул. Івана Франка, 35 (6810700000:01:012:0619) площею 695 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Людмилі Василівні – 2/3, Коробецькій Валентині Вікторівні – 1/3. 

1.11. Войтюку Василю Івановичу, Войтюк Сніжані Володимирівні земельну ділянку по 

вул. Пацаєва, 19 (6810700000:01:012:0621) площею 652 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Василю Івановичу – 1/2, Войтюк Сніжані Володимирівні – 1/2.  

1.12. Федорчуку Дмитру Івановичу, Федорчук Ганні Андріївні земельну ділянку по 

вул. Данила Галицького, 27-А (6810700000:01:005:0041) 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: 

Федорчуку Дмитру Івановичу – 1/2, Федорчук Ганні Андріївні – 1/2.  

1.13. Павловській Ганні Іванівні, Павловському Валентину Івановичу, Суліко Миколі 

Миколайовичу, Суліко Анастасії Миколаївні земельну ділянку по вул. Січових 

Стрільців, 36 (6810700000:01:002:1004) 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: Павловській 

Ганні Іванівні – 5/8, Павловському Валентину Івановичу – 1/8, Суліко Миколі 

Миколайовичу – 1/8, Суліко Анастасії Миколаївні – 1/8. 

1.14. Бондар Світлані Андріївні, Тур Наталії Ростиславівні земельну ділянку по 

вул. Винниченка, 37-А (6810700000:01:014:0039) площею 915 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Світлані Андріївні – 1/2, Тур Наталії Ростиславівні – 1/2.  

1.15. Поліщук Наталії Борисівні земельну ділянку по вул. Коцюбинського, 8 

(6810700000:01:010:0017) площею 648 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.16. Іщенко Марії Сафівні земельну ділянку по вул. Григорія Верьовки, 44 

(6810700000:01:018:0792) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.17. Дячук Наталії Іванівні земельну ділянку по пров. Гончарова, 8 

(6810700000:01:008:1437) площею 631 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.18. Савчук Марині Віталіївні, Савчуку Юрію Васильовичу земельну ділянку по 

вул. Ломоносова, 15 (6810700000:01:008:0027) площею 491 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Марині Віталіївні – 1/2, Савчуку Юрію Васильовичу – 1/2.  

1.19. Хеленюк Наталії Василівні земельну ділянку по вул. Петра Дорошенка, 50-А 

(6810700000:01:007:1235) площею 420 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.20. Іщук Ріті Миколаївні земельну ділянку по вул. Винниченка, 32 

(6810700000:01:014:0040) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 



1.21. Тріцко Валентину Борисовичу земельну ділянку по вул. Толстого, 30-А 

(6810700000:01:005:0050) площею 548 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.22. Трицько Валентині Іванівні земельну ділянку по вул. Толстого, 30-Б 

(6810700000:01:005:0047) площею 400 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.23. Яковлєвій Галині Омельянівні земельну ділянку по вул. Ярослава Давидова, 22 

(6810700000:01:004:0019) площею 692 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.24. Молоковозюку Олександру Михайловичу земельну ділянку по вул. Лісовій, 57 

(6810700000:01:001:0008) площею 717 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.25. Кушнірук Зінаїді Миколаївні земельну ділянку по вул. ІІ Садовій, 19 

(6810700000:01:017:0309) площею 574 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Імпульс». 

1.26. Курчик Ганні Олександрівні земельну ділянку по вул. ІІ Садовій, 46 

(6810700000:01:017:0226) площею 582 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Імпульс». 

1.27. Бикову Олегу Олеговичу земельну ділянку по вул. І Садовій, 25 

(6810700000:01:017:0070) площею 600 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Імпульс». 

1.28. Чинюк Світлані Іванівні земельну ділянку по вул. ІІ Садовій, 9-А 

(6810700000:01:011:0006) площею 275 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Імпульс». 

1.29. Гнесь Тетяні Степанівні земельну ділянку по вул. ІІІ Озерній, 8 

(6810700000:01:024:0038) площею 600 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Корчагінець». 

1.30. Новицькому Олександру Володимировичу земельну ділянку по вул. 5-ій Садовій, 58 

(6810700000:01:020:0438) площею 900 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Меблевик». 

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 


