
 
 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 

ІІІ (позачергової) сесії міської ради VIІI скликання 

 
від 10 грудня 2020 року  № 22                                                                              
          м. Шепетівка                                                                                           
 

 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічних документацій із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельних  
ділянок в натурі (на місцевості) та  
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. Дозволити виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 
1.1. Кіцак Наталії Василівні по вул. Довженка, 52-В 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. 
1.2. Кравець Тетяні Валентинівні по вул. Героїв Небесної Сотні, 31-А орієнтовною 
площею земельної ділянки 50 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель 
житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 
1.3. Дзюбі Валентині Володимирівні по просп. Миру, 30 орієнтовною площею земельної 
ділянки 32 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та 
громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 
1.4. Мельник Ларисі Казимирівні по вул. Валі Котика, 38 орієнтовною площею земельної 
ділянки 34 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. 



2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у власність: 
2.1. Талашову Олександру Олександровичу земельну ділянку по вул. Титова, 2-Б 
(6810700000:01:009:1318) площею 600 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
2.2. Федоренко Ніні Іванівні земельну ділянку по вул. Некрасова, 67 
(6810700000:01:006:0833) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.3. Нижник Віті Миколаївні земельну ділянку по пров. Павла Чубинського, 2 
(6810700000:01:001:0816) площею 619 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.4. Грищук Галині Павлівні земельну ділянку по вул. Судилківській, 75 
(6810700000:01:008:1432) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.5. Мельничук Ользі Олексіївні земельну ділянку по вул. Петрова, 39 
(6810700000:01:001:1017) площею 594 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.6. Мельничуку Юрію Федоровичу земельну ділянку по вул. Лісовій, 44 
(6810700000:01:001:0379) площею 819 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.7. Артерчуку Петру Анатолійовичу земельну ділянку по вул. Валерія Числюка, 29 
(6810700000:01:015:1460) площею 662 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.8. Кравчуку Івану Васильовичу земельну ділянку по пров. Низовому, 3 
(6810700000:01:015:0460) площею 925 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.9. Нечипоруку Володимиру Олексійовичу земельну ділянку по вул. Лисенка, 53 
(6810700000:01:018:0793) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.10. Господарчук Надії Йосипівні земельну ділянку по вул. Степана Бандери, 40 
(6810700000:01:007:1438) площею 822 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.11. Цибулі Ользі Петрівні земельну ділянку по вул. Героїв Чорнобиля, 73 
(6810700000:01:013:0907) площею 630 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.12. Шпильченко Наталії Павлівні, Царик Олені Петрівні земельну ділянку по 
пров. Валентина Драчука, 4 (6810700000:01:006:0836) площею 673 кв. м для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Шпильченко 
Наталії Павлівні – 1/2, Царик Олені Петрівні – 1/2. 
2.13. Ізгор Вадиму Володимировичу земельну ділянку по вул. Ігоря Сікорського, 43 
(6810700000:01:008:1438) площею 756 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.14. Лукащук Галині Іванівні земельну ділянку по пров. Ігоря Ляшенка, 28 
(6810700000:01:008:1439) площею 351 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.15. Луцюк Олександрі Євменівні земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 44 
(6810700000:01:006:0835) площею 719 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.16. Лісковому Михайлу Івановичу земельну ділянку по вул. Чкалова, 35 
(6810700000:01:005:1178) площею 500 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 



2.17. Прохорчуку Олександру Володимировичу земельну ділянку по                                        
пров. Партизанському, 7 (6810700000:01:002:0209) площею 672 кв. м для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). 
2.18. Павлюк Олені Юріївні земельну ділянку по вул. Длужнєвського, 13 
(6810700000:01:005:1179) площею 728 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.19. Козерацькому Дмитру Вадимовичу, Козерацькій Ніні Демидівні земельну ділянку по 
вул. Кутузова, 26 (6810700000:01:013:0511) площею 933 кв. м для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: 
Козерацькому Дмитру Вадимовичу – 12/100, Козерацькій Ніні Демидівні – 88/100. 
2.20. Лізанець Світлані Феодосіївні земельну ділянку по вул. Чехова, 13 
(6810700000:01:001:1007) площею 625 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.21. Іртегову Юрію Івановичу, Іртеговій Марії Степанівні земельну ділянку по 
вул. Героїв Крут, 21 (6810700000:01:003:1220) площею 943 кв. м для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Іртегову 
Юрію Івановичу – 1/2, Іртеговій Марії Степанівні – 1/2. 
2.22. Вербило Ользі Анатоліївні земельну ділянку по вул. Крилова, 21 
(6810700000:01:015:0446) площею 656 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.23. Савчуку Дмитру Васильовичу земельну ділянку по вул. Кузнєчній, 2 
(6810700000:01:008:1700) площею 575 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.24. Міськовій Тетяні Вікторівні земельну ділянку по пров. Залізничному, 2 
(6810700000:01:003:1036) площею 604 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.25. Тимощук Людмилі Олексіївні земельну ділянку по вул. Гоголя, 99 
(6810700000:01:002:0996) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.26. Степанець Раїсі Юхимівні земельну ділянку по вул. Володимира Шевчука, 6 
(6810700000:01:015:0504) площею 840 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.27. Лях Любові Андріївні земельну ділянку по вул. Крилова, 18-А 
(6810700000:01:015:0503) площею 435 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.28. Кучер Надії Євгенівні земельну ділянку по вул. Некрасова, 146 
(6810700000:01:006:0837) площею 932 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.29. Слюсару Миколі Володимировичу, Слюсар Оксані Валеріївні земельну ділянку по 
пров. Першотравневому, 5 (6810700000:01:003:1035) площею 519 кв. м для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Слюсару 
Миколі Володимировичу – 1/2, Слюсар Оксані Валеріївні – 1/2. 
2.30. Корнійчук Ніні Петрівні, Довгопол Галині Сергіївні земельну ділянку по вул. Уляни 
Громової, 1 (6810700000:01:008:1447) площею 837 кв. м для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у спільну 
часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Корнійчук Ніні Петрівні – 1/2, 
Довгопол Галині Сергіївні – 1/2. 
2.31. Руденчуку Анатолію Дмитровичу земельну ділянку по вул. Ігоря Ляшенка, 44 



(6810700000:01:008:1446) площею 607 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.32. Васику Валерію Максимовичу земельну ділянку по пров. Генерала Шухевича, 7 
(6810700000:01:014:0774) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.33. Циган Катерині Андріївні земельну ділянку по вул. Лесі Українки, 4 
(6810700000:01:010:0598) площею 580 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.34. Кирильчук Галині Степанівні земельну ділянку по вул. Героїв Небесної Сотні, 136-А 
(6810700000:01:002:0998) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.35. Тарасюку Віктору Костянтиновичу земельну ділянку по вул. Яворського, 5 
(6810700000:01:018:0790) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.36. Кунашенку Василю Івановичу земельну ділянку по вул. Тепличній, 10 
(6810700000:01:004:1385) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.37. Парфенюк Галині Іванівні земельну ділянку по вул. Добровольського, 18 
(6810700000:01:012:0620) площею 735 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.38. Чешинській Людмилі Іванівні земельну ділянку по вул. Гулака-Артемовського, 51 
(6810700000:01:018:0800) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.39. Молодчиковій Лесі Вікторівні земельну ділянку по вул. Лісовій, 91 
(6810700000:01:002:0785) площею 860 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.40. Турінській Любові Олексіївні земельну ділянку по вул. Ігоря Ляшенка, 66 
(6810700000:01:008:1451) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.41. Ліщуку Петру Івановичу земельну ділянку по пров. Гоголя, 14 
(6810700000:01:002:0999) площею 602 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.42. Войтюк Вірі Іванівні, Гуменюк Світлані Миколаївні земельну ділянку по вул. 8-
Березня, 7-А (6810700000:01:005:1229) площею 601 кв. м для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Войтюк Вірі 
Іванівні – 63/100, Гуменюк Світлані Миколаївні – 37/100. 
2.43. Фоміній Інні Вікторівні земельну ділянку по вул. Івана Піддубного, 6 
(6810700000:01:001:1107) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.44. Михличу Олександру Володимировичу земельну ділянку по вул. Степана Бандери, 
60 (6810700000:01:005:1239) площею 970 кв. м для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.45. Чорноус Аллі Василівні земельну ділянку по вул. Винниченка, 52 
(6810700000:01:014:0635) площею 899 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.46. Морозу Миколі Степановичу земельну ділянку по пров. Ігоря Ляшенка, 21-А 
(6810700000:01:008:1454) площею 573 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
2.47. Малечко Ірині Петрівні земельну ділянку по вул. Героїв Небесної Сотні, 31-Б 
(6810700000:01:007:1240) площею 24 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів. 
2.48. Микитюку Борису Теодозійовичу земельну ділянку по вул. Чкалова, 5 



(6810700000:01:007:1228) площею 28 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів. 
2.49. Гудзику Андрію Михайловичу земельну ділянку по Старокостянтинівському шосе, 
32 (6810700000:01:014:0788) площею 40 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів. 
2.50. Дорощуку Руслану Ростиславовичу земельну ділянку по просп. Миру, 42  
(6810700000:01:005:1181) площею 25 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів. 
2.51. Лисюк Ірині Антонівні земельну ділянку по вул. 14-ій Садовій, 199 
(6810700000:01:020:0237) площею 600 кв. м для колективного садівництва в садівничому 
товаристві «Меблевик». 
2.52. Лисюку Сергію Володимировичу земельну ділянку по вул. 14-ій Садовій, 200 
(6810700000:01:020:0238) площею 600 кв. м для колективного садівництва в садівничому 
товаристві «Меблевик». 
2.53. Лисюк Юлії Григорівні земельну ділянку по вул. 14-ій Садовій, 201 
(6810700000:01:020:0138) площею 600 кв. м для колективного садівництва в садівничому 
товаристві «Меблевик». 
2.54. Адаменку Григорію Федоровичу земельну ділянку по вул. ІІІ Садовій, 36 
(6810700000:01:017:0306) площею 549 кв. м для колективного садівництва в садівничому 
товаристві «Імпульс». 
2.55. Буржимській Оксані Юріївні земельну ділянку по вул. 11-тій Садовій, 185 
(6810700000:01:020:0082) площею 1100 кв. м для колективного садівництва в садівничому 
товаристві «Меблевик». 
2.56. Дацюку Віктору Костянтиновичу земельну ділянку по вул. 4-ій Садовій, 30 
(6810700000:01:020:0084) площею 600 кв. м для колективного садівництва в садівничому 
товаристві «Меблевик». 
2.57. Кулініч Ніні Іванівні земельну ділянку по вул. 13-тій Садовій, 188 
(6810700000:01:020:0083) площею 900 кв. м для колективного садівництва в садівничому 
товаристві «Меблевик». 
3. Начальнику відділу у Шепетівському районі Головного управління Держгеокадастру 
Хмельницької області внести зміни в земельно-облікові документи. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мовсісяна 
А.В. та постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, 
охорони навколишнього середовища (голова комісії Піголь О.А.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 


