
 

 
                                   ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XVIII сесії міської ради VIІI скликання 

 
 

25  листопада  2021 року  № 10 

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. Скрипнік Валентині Іванівні земельну ділянку по вул. Індустріальній, 46 

(6810700000:01:013:1212) площею 590 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.2.  Замах Тетяні Петрівні земельну ділянку по вул. Лісовій, 11 (6810700000:01:001:0030) 

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

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.3. Вознюку Юрію Вікторовичу земельну ділянку по вул. Дружби, 22 

(6810700000:01:004:0043)  площею 783 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.4. Ткаченко Марині Олександрівні, Шкалікову Віталію Олександровичу земельну 

ділянку по вул. Валі Котика, 35 (6810700000:01:006:0016) площею 372 кв. м для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: 

Ткаченко Марині Олександрівні – 1/2, Шкалікову Віталію Олександровичу – 1/2.  

1.5. Костюк Катерині Трохимівні, Лункарьовій Валентині Василівні  земельну ділянку по 

пров. Заводському, 3-А (6810700000:01:015:0507) площею 507 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

Катерині Трохимівні – 450/1000, Лункарьовій Валентині Василівні  – 15/100.  

1.6. Габрусю Дмитру Миколайовичу, Вінярській Юлії Миколаївні земельну ділянку по 

вул. Заводській, 68 (6810700000:01:015:0008) 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: Габрусю 

Дмитру Миколайовичу – 4/8, Вінярській Юлії Миколаївні – 4/8. 



1.7. Борозенному Григорію Михайловичу земельну ділянку по вул. Винниченка, 6 

(6810700000:01:014:0074) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.8. Беркуті Артему Олександровичу земельну ділянку по вул. Ігоря Сікорського, 17-А 

(6810700000:01:008:0051) площею 310 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.9. Корнієнко Аліні Едуардівні земельну ділянку по вул. Горького, 40 

(6810700000:01:002:0034) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.10. Корнієнку Миколі Анатолійовичу земельну ділянку по вул. Заводській, 40 

(6810700000:01:015:0010) площею 612 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.11. Царику В’ячеславу Володимировичу земельну ділянку по Старокостянтинівському 

шосе, 38 (6810700000:01:014:0065) площею 32 кв. м для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

1.12. Зарембі Олександру Івановичу земельну ділянку по Старокостянтинівському шосе, 

38 (6810700000:01:014:0068) площею 40 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів. 

1.13. Мостовому Віктору Олександровичу земельну ділянку по вул. 8-ій Садовій, 133 

(6810700000:01:020:0045) площею 600 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Меблевик». 

1.14. Орленку Євгену Леонідовичу земельну ділянку по вул. 9-ій Садовій, 140 

(6810700000:01:020:0042) площею 600 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Меблевик». 

2. Начальнику відділу №1 Управління у Шепетівському районі 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 

  

 


