
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
VIІ сесії міської ради VIIІ скликання 

 

25 березня 2021 року № 25 

м. Шепетівка 
 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок згідно  

із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

 

 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, дозволити розробити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України: 

1.1. Горбатюку Олександру Валентиновичу по вул. Героїв Небесної Сотні, 136-Г 

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. Танчук Наталії Георгіївні по вул. Героїв Небесної Сотні, 136-Д 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. 

1.3. Бойку Денису Івановичу по Старокостянтинівському шосе, 38 орієнтовною площею 

земельної ділянки 40 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та 

громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Якошевському Юрію Антоновичу по вул. Лозова, 63-Б орієнтовною площею земельної 

ділянки 1000 кв. м для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.5. Ковальчук Неонілі Михайлівні по вул. Судилківській, 105-А орієнтовною площею 

земельної ділянки 515 кв. м для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

2. Розроблений та погоджений в установленому законом порядку проект із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки протягом року з дати прийняття даного рішення подати 

до Шепетівської міської ради на затвердження. Якщо протягом встановленого строку 

проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки не подано на затвердження дане 

рішення вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 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 


