
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
ХV сесії міської ради VІІI скликання 

 

01 жовтня 2021 року № 47 

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. Шуляк Олені Іванівні, Поліщук Степаниді Степанівні земельну ділянку                                   

по вул. Натана Рибака, 16 (6810700000:01:014:0059) площею 587 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Шуляк Олені 

Іванівні – 1/2, Поліщук Степаниді Степанівні – 1/2.  

1.2. Тішковій Наталії Вікторівні, Шеколовській Аллі Петрівні, Шеколовському Григорію 

Вікторовичу земельну ділянку по вул. Курчатова, 9 (6810700000:01:014:0062) площею 

447 кв. м для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у 

домоволодінні: Тішковій Наталії Вікторівні – 1/6, Шеколовській Аллі Петрівні – 2/3, 

Шеколовському Григорію Вікторовичу – 1/6. 

1.3. Ткаченку Івану Івановичу земельну ділянку по вул. 30 років Перемоги, 31 

(6810700000:01:014:0061) площею 608 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.4. Сидорчук Галині Георгіївні земельну ділянку по вул. Гончарова, 57 

(6810700000:01:008:0064) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.5. Лозовській Ірині Іванівні земельну ділянку по пров. Максима Коваля, 25 

(6810700000:01:008:0069) площею 707 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.6. Кирилюку Леоніду Павловичу земельну ділянку по пров. Максима Коваля, 35 

(6810700000:01:008:0068) площею 918 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.7. Купільській Наталії Олексіївні земельну ділянку по вул. Гоголя, 69 

(6810700000:01:002:0030) площею 710 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.8. Ляху Олегу Віталійовичу земельну ділянку по вул. Українській, 7-В 

(6810700000:01:004:0034) площею 700 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.9. Лозовій Вікі Сергіївні земельну ділянку по вул. Стрілецькій, 6 

(6810700000:01:002:1007) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.10. Ковальчук Тетяні Анатоліївні земельну ділянку по вул. Яворницького, 28 

(6810700000:01:018:0584) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.11. Щербань Любові Іванівні земельну ділянку по вул. Українській, 43 

(6810700000:01:004:0032) площею 850 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.12. Семенюк Тетяні Тимофіївні земельну ділянку по вул. Новоградській, 45 

(6810700000:01:001:0025) площею 799 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.13. Чігарєвій Валентині Михайлівні земельну ділянку по вул. Винниченка, 23 

(6810700000:01:014:0064) площею 996 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.14. Андрєєву Андрію Євгеновичу земельну ділянку по вул. Ярослава Кревогубця, 3 

(6810700000:01:008:0072) площею 703 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.15. Кашковій Ніні Микитівні, Котікову Анатолію Микитовичу земельну ділянку по 

вул. Івана Мазепи, 30 (6810700000:01:007:0062) 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: Кашковій 

Ніні Микитівні – 1/2, Котікову Анатолію Микитовичу – 1/2.  

1.16. Лозовій Софії Ростиславівні земельну ділянку по вул. Валі Котика, 183 

(6810700000:01:004:0834) площею 2000 кв. м для ведення особистого селянського 

господарства. 

1.17. Задорожному Олександру Васильовичу земельну ділянку по вул. І Садовій, 9 

(6810700000:01:024:0045) площею 600 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Корчагінець». 

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 за розподілом обов’язків та постійну комісію з питань 

земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища 

(голова комісії Піголь О.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 


