
    
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXI сесії міської ради VІІI скликання 

 

17 лютого 2022 року № 10 

м. Шепетівка 

 

Про надання дозволу на розроблення 

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. Розглянувши клопотання, дозволити розробити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України: 

1.1. Тарасюку Володимиру Сергійовичу по вул. Яворського, 102 орієнтовною площею 

земельної ділянки 900 кв. м для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.2. Черняк Світлані Михайлівні по вул. Верстовського, 66 орієнтовною площею земельної 

ділянки 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови за 

рахунок земель комунальної власності. 

1.3. Прокопчуку Сергію Вікторовичу по вул. Красюка, 19 орієнтовною площею земельної 

ділянки 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови за 

рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Луцюк Катерині Володимирівні по пров. Генерала Шухевича, 7-А орієнтовною площею 

земельної ділянки 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.5. Матіяш Світлані Леонідівні по вул. Українська, 100 орієнтовною площею земельної 

ділянки 40 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.6. Бондарю Павлу Олексійовичу по вул. Островського, 102-А орієнтовною площею 

земельної ділянки 40 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та 

громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.7. Ліщуку Ярославу Васильовичу по вул. Українська, 108-Б орієнтовною площею 

земельної ділянки 24 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та 

громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.8. Маліновській Наталії Василівні по вул. 5-а Садова, 58-А орієнтовною площею 

земельної ділянки 1200 кв. м для колективного садівництва в садівничому товаристві 



«Меблевик» із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності. 

1.9. Тислюку Івану Івановичу по вул. Подільській, 44 орієнтовною площею земельної 

ділянки 161 кв. м для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.10. Прокопчук Аллі Василівні по вул. Петра Дорошенка, 96-С орієнтовною площею 

земельної ділянки 250 кв. м для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.11 Андрощуку Василю Івановичу по вул. Судилківська, 22-А орієнтовною площею 

земельної ділянки 60 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та 

громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.12 Знайдюку Вадиму Васильовичу по вул. Судилківська, 22-А орієнтовною площею 

земельної ділянки 60 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та 

громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.13 Петровій Ользі Юріївні  по вул. Героїв Небесної Сотні, 111 орієнтовною площею 

земельної ділянки 300 кв. м для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності.  

2. Розглянувши клопотання, відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу 

України Лашківу Володимиру Богдановичу по просп. Миру, 28-Г орієнтовною площею 

земельної ділянки 100 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та 

громадської забудови за рахунок земель комунальної власності, у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування Генеральному плану та Плану зонування території міста Шепетівка.  

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.). 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                          Роман ВОЗНЮК 

 


