
    
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXI сесії міської ради VІІI скликання 

 

17 лютого 2022 року № 4 

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. Мацієвській Вірі Петрівні земельну ділянку по вул. Гоголя, 70 

(6810700000:01:002:0006) площею 800 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.2. Костюку Анатолію Ростиславовичу земельну ділянку по вул. Валі Котика, 108 

(6810700000:01:005:0054) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.3. Новицькому Андрію Олександровичу земельну ділянку по вул. Лозовій, 22-А 

(6810700000:01:004:0069) площею 610 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.4. Мартинчук Тетяні Олександрівні земельну ділянку по вул. Марко Вовчок, 10 

(6810700000:01:018:0300) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.5. Дейнеко Тетяні Вікторівні земельну ділянку по вул. Добролюбова, 33 

(6810700000:01:003:1515) площею 693 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.6. Панчуку Роману Олександровичу земельну ділянку по вул. Судилківській, 24 

(6810700000:01:010:0041) площею 320 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.7. Кокорському Броніславу Вацлавовичу земельну ділянку по вул. Григорія 

Верьовки, 37 (6810700000:01:018:0715) площею 1000 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

1.8. Апостол Тамарі Яківні, Огороднику Анатолію Яковичу земельну ділянку по вул. Івана 

Франка, 26 (6810700000:01:012:0033) площею 635 кв. м для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у спільну 



часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Апостол Тамарі Яківні – 60/100, 

Огороднику Анатолію Яковичу – 40/100. 

1.9. Гусєву Леоніду Леонідовичу, Гусєвій Тетяні Володимирівні земельну ділянку по 

вул. Валі Котика, 128 (6810700000:01:004:0060) 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: Гусєву 

Леоніду Леонідовичу – 1/2, Гусєвій Тетяні Володимирівні – 1/2. 

1.10. Дорощуку Максиму Сергійовичу, Шпак Марії Терентіївні земельну ділянку по 

пров. Подільському, 13 (6810700000:01:010:0661) площею 600 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Максиму Сергійовичу – 1/2, Шпак Марії Терентіївні – 1/2. 

1.11. Рудюк Любові Анатоліївні, Рудюку Миколі Андрійовичу земельну ділянку по 

вул. Сергія Оврашка, 9-Б (6810700000:01:008:0095) площею 377 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Любові Анатоліївні – 1/2, Рудюку Миколі Андрійовичу – 1/2. 

1.12. Харчук Ользі Володимирівні, Чернушичу Олександру Олеговичу земельну ділянку 

по вул. Партизанській, 15 (6810700000:01:001:0967) 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: Харчук Ользі 

Володимирівні – 6/10, Чернушичу Олександру Олеговичу – 4/10. 

1.13. Пізнюру Миколі Петровичу земельну ділянку по вул. Короленка, 1-А 

(6810700000:01:007:0018) площею 40 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів. 

1.14. Білоус Лілії Петрівні земельну ділянку по вул. ІІ Садовій, 32 

(6810700000:01:024:0047) площею 1200 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Корчагінець». 

1.15. Ганджуку Валентину Володимировичу земельну ділянку по вул. ІІ Садовій, 34 

(6810700000:01:024:0048) площею 1200 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Корчагінець». 

1.16. Тітову Францу Олександровичу земельну ділянку по вул. Комарова, 48 

(6810700000:01:001:0033) площею 564 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.17. Діденко Ірині Дмитрівні земельну ділянку по вул. Некрасова, 66 

(6810700000:01:006:0031) площею 790 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.18. Марищуку Миколі Григоровичу земельну ділянку по вул. Шевченка, 58 

(6810700000:01:010:0042) площею 877 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.19. Горілому Віталію Леонідовичу земельну ділянку по вул. Музальова, 2-А 

(6810700000:01:013:0025) площею 589 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.20. Пострибайло Галині Дмитрівні земельну ділянку по вул. Героїв Небесної Сотні, 57 

(6810700000:01:007:0076) площею 42 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів. 

1.21 Зозулі Раїсі Дмитрівні земельну ділянку по вул. Максима Залізняка,19 

(6810700000:01:011:0011) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.22 Малюшкевичу Олексію Анатолійовичу, Малюшкевич Ганні Францівні земельну 

ділянку по вул.Островського,88 (6810700000:01:005:0112) 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: 

Малюшкевичу Олексію Анатолійовичу – 90/100, Малюшкевич Ганні Францівні - 10/100. 

1.23 Ганджук Ніні Петрівні земельну ділянку по вул. ІІ Садовій, 30 



(6810700000:01:024:0049) площею 1200 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Корчагінець». 

1.24 Гаврилюк Тетяні Василівні земельну ділянку по вул. ІІ Садовій, 28 

(6810700000:01:024:0051) площею 689 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Корчагінець». 

1.25 Вінічуку Михайлу Станіславовичу земельну ділянку по вул. ІІ Садовій, 26 

(6810700000:01:024:0050) площею 669 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Корчагінець». 

1.26  Бондарчуку Олександру Леонідовичу земельну ділянку по вул. Павла Чубинського, 

6-А (6810700000:01:001:0036) площею 703 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 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 

 


