
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
РІШЕННЯ 

ХХ сесії міської ради VІІI скликання 

 

23 грудня 2021 року № 1 

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. Єсаян Олені Миколаївні земельну ділянку по вул. Довженка, 3-А (кадастровий номер 

6810700000:01:018:0678) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.2. Петровій Ользі Петрівні земельну ділянку по вул. Митрополита Шептицького, 16-А 

(кадастровий номер 6810700000:01:018:0693) площею 885 кв. м для будівництва і 

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

1.3. Боднару Василю Богдановичу земельну ділянку по вул. Митрополита Шептицького, 16-

Б (кадастровий номер 6810700000:01:018:0677) площею 885 кв. м для будівництва і 

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

1.4. Мазуру Максиму Миколайовичу земельну ділянку по вул. Красюка, 11 (кадастровий 

номер 6810700000:01:018:0712) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування 

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

1.5. Григоренку Вадиму Миколайовичу земельну ділянку по вул. Красюка, 17 (кадастровий 

номер 6810700000:01:018:0706) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування 

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

1.6. Криворчуку Вячеславу Степановичу земельну ділянку по вул. Героїв Небесної Сотні, 

39 (кадастровий номер 6810700000:01:007:0066) площею 30 кв. м для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

1.7. Гурському Сергію Івановичу земельну ділянку по вул. Шешукова, 22-Б (кадастровий 

номер 6810700000:01:004:0058) площею 40 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів. 

2. Начальнику відділу № 4 Управління надання адміністративних послуг 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 відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію 

з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього 

середовища (голова комісії Піголь О.А.). 

 

Міський голова                                                                                                Віталій БУЗИЛЬ 


