
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХХ сесії міської ради VІІI скликання 

 

23 грудня 2021 року № 2 

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. Гончаренко Людмилі Феліксівні земельну ділянку по вул. Українська, 27 

(6810700000:01:004:0051) площею 685 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.2. Дзявульській Надії Петрівні земельну ділянку по провул. Данила Галицького, 1 

(6810700000:01:005:0103) площею 662 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.3. Мусійчуку Юрію Миколайовичу земельну ділянку по вул. Кузнєчна, 58 

(6810700000:01:008:0059) площею 610 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.4. Веремійчуку Віктору Володимировичу земельну ділянку по вул. Судилківська, 5 

(6810700000:01:008:0086) площею 676 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.5. Стасюкевич Світлані Федорівні земельну ділянку по вул. Чкалова, 8-А 

(6810700000:01:007:0072) площею 247 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.6. Юріній Людмилі Анатоліївні земельну ділянку по вул. Яворницького, 33 

(6810700000:01:018:0533) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.7. Горбач Ользі Петрівні земельну ділянку по вул. Максима Коваля, 19 

(6810700000:01:008:0098) площею 697 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.8. Богдановій Марії Михайлівні, Кукліновському Віталію Віталійовичу, Кукліновському 

Сергію Віталійовичу, Кукліновській Тамарі Андріївні, Кукліновському Юрію Івановичу, 



Марковській Марії Іванівні земельну ділянку по вул. Кузнєчна, 19  

(6810700000:01:008:0083) 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: Богдановій Марії Михайлівні – 13/100, 

Кукліновському Віталію Віталійовичу – 4/100 , Кукліновському Сергію Віталійовичу – 

4/100, Кукліновській Тамарі Андріївні –  4/100, Кукліновському Юрію Івановичу – 38/100, 

Марковській Марії Іванівні – 37/100. 

1.9. Кучеруку Петру Михайловичу земельну ділянку по вул. Горького, 20-А 

(6810700000:01:002:0038) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.10. Процун Галині Іванівні земельну ділянку по вул. Подільська, 47 

(6810700000:01:010:0038) площею 912 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.11. Ващуку Івану Володимировичу земельну ділянку по вул. Некрасова, 164 

(6810700000:01:006:0900) площею 758 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.12. Волинцю Андрію Анатолійовичу земельну ділянку по вул. Пліщинська, 60 

(6810700000:01:012:0023) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.13. Дзюбі Марії Іванівні, Митюк Раїсі Степанівні земельну ділянку по вул. Олега 

Кошового, 5 (6810700000:01:008:0102) площею 629 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Дзюбі Марії 

Іванівні – 26/40, Митюк Раїсі Степанівні – 14/40. 

1.14. Петровій Ользі Юріївні земельну ділянку по вул. Героїв Небесної Сотні, 111 

(6810700000:01:003:0040) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.15. Капусенку Костянтину Олександровичу земельну ділянку по вул. Валі Котика, 18 

(6810700000:01:007:1300) площею 336 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.16. Джурі Олександру Олександровичу земельну ділянку по вул. Олега Кошового, 19 

(6810700000:01:008:0084) площею 574 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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 

 

 

 

 


