
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
ХІІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

29 липня 2021 року № 25 
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. Гончарук Тетяні Василівні земельну ділянку по вул. Промисловій, 11 
(6810700000:01:009:0010) площею 877 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.2. Танчук Наталії Георгіївні земельну ділянку по вул. Героїв Небесної Сотні, 136-Д 
(6810700000:01:002:0025) площею 771 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.3. Духневич Ганні Андріївні земельну ділянку по вул. Якова Гальчевського, 26 
(6810700000:01:014:0790) площею 521 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.4. Швестко Валентині Григорівні земельну ділянку по вул. Одухи, 106 
(6810700000:01:002:0026) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.5. Михальчуку Олександру Володимировичу 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). 
1.6. Пасічник Вірі Гаврилівні земельну ділянку по вул. 30 років Перемоги, 56 
(6810700000:01:014:0048) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.7. Заболотній Ганні Іванівні земельну ділянку по вул. Героїв Небесної Сотні, 136-Б 
(6810700000:01:002:1002) площею 800 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.8. Луковському Юрію Йосиповичу, Шуляк Катерині Андріївні земельну ділянку по 
вул. Судилківській, 97 (6810700000:01:009:0478) 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: Луковському 



Юрію Йосиповичу – 3/4, Шуляк Катерині Андріївні – 1/4.  
1.9. Зарічнюк Світлані Василівні, Фомнюк Ларисі Володимирівні, Лащ Альоні 
Валентинівні земельну ділянку по вул. Князя Святослава, 3 (6810700000:01:010:0031) 
площею 963 кв. м для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток 
у домоволодінні: Зарічнюк Світлані Василівні – 32/100, Фомнюк Ларисі Володимирівні – 
22/100, Лащ Альоні Валентинівні – 46/100. 
1.10. Труш Лідії Якимівні земельну ділянку по вул. Ярослава Кревогубця, 11 
(6810700000:01:008:0036) площею 915 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.11. Пасічнику Володимиру Юрійовичу земельну ділянку по пров. Тупіковому, 7 
(6810700000:01:006:0759) площею 624 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.12. Чернецькій Рафалині Нарцизівні земельну ділянку по пров. Карпенка-Карого, 4 
(6810700000:01:015:0003) площею 925 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.13. Демидюку Дмитру Сергійовичу земельну ділянку по пров. Павла Чубинського, 1 
(6810700000:01:001:0021) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.14. Давидюк Галині Іванівні земельну ділянку по вул. Хвильового, 11 
(6810700000:01:003:0835) площею 844 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.15. Гудзь Тамарі Олександрівні земельну ділянку по пров. Річному, 12 
(6810700000:01:012:0020) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.16. Охрімцю Олександру Володимировичу земельну ділянку по 
пров. Судилківському, 11 (6810700000:01:010:0089) площею 956 кв. м для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). 
1.17. Самолюку Анатолію Дмитровичу, Самолюк Софії Михайлівні земельну ділянку по 
пров. Судилківському, 18 (6810700000:01:010:0030) площею 959 кв. м для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Самолюку 
Анатолію Дмитровичу – 1/2, Самолюк Софії Михайлівні – 1/2. 
1.18. Кузмінчук Галині Панасівні земельну ділянку по вул. 30 років Перемоги, 58 
(6810700000:01:014:0053) площею 806 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.19. Піддубній Вірі Михайлівні земельну ділянку по вул. Ігоря Сікорського, 75 
(6810700000:01:008:1450) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
1.20. Троян Надії Володимирівні земельну ділянку по вул. ІІІ Озерній, 26 
(6810700000:01:024:0042) площею 615 кв. м для колективного садівництва в садівничому 
товаристві «Корчагінець». 
2. Начальнику відділу у Шепетівському районі Головного управління Держгеокадастру 
Хмельницької області внести зміни в земельно-облікові документи. 
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 


