
   
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXI сесії міської ради VІІI скликання 

 

17 лютого 2022 року № 11 

м. Шепетівка 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок згідно  

із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

для ведення особистого селянського господарства 

 

 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, відмовити у наданні дозволу на розроблення проектів 

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

України: 

1.1. Цимбалюку Валентину Валерійовичу по вул. Промисловій, 23 орієнтовною площею 

земельної ділянки 20000 кв. м для ведення особистого селянського господарства із земель 

житлової та громадської забудови, до відведення – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, після відведення – землі 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, у зв’язку  з 

невідповідністю місця розташування Плану зонування території м. Шепетівка. 

1.2. Цимбалюк Наталії Василівні в межах Шепетівської міської територіальної громади 

орієнтовною площею земельної ділянки 20000 кв. м для ведення особистого селянського 

господарства, до відведення – землі рекреаційного призначення, після відведення – землі 

сільськогосподарського призначення,  за рахунок земель комунальної власності, у зв’язку  з 

невідповідністю місця розташування  Плану зонування території м. Шепетівка. 

1.3. Цимбалюку Владиславу Валентиновичу в межах Шепетівської міської територіальної 

громади орієнтовною площею земельної ділянки 20000 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства, до відведення – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, після відведення – землі 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, у зв’язку  з 

невідповідністю місця розташування Плану зонування території м. Шепетівка. 

1.4. Томас Анастасії Валентинівні в межах Шепетівської міської територіальної громади 

орієнтовною площею земельної ділянки 20000 кв. м для ведення особистого селянського 

господарства, до відведення – землі рекреаційного призначення, після відведення – землі 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, у зв’язку  з 

невідповідністю місця розташування Плану зонування території м. Шепетівка. 

2. 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 

 

 


