
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
ХІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

24 червня 2021 року № 30 

м. Шепетівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

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. Лозовій Вікі Сергіївні по вул. Стрілецькій, 6 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. Царику В’ячеславу Володимировичу 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. 

1.3. Зарембі Олександру Івановичу по Старокостянтинівському шосе, 38 орієнтовною 

площею земельної ділянки 45 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів із земель 

житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Задорожному Олександру Васильовичу по вул. І Садовій, 9 орієнтовною площею 

земельної ділянки 600 кв. м для колективного садівництва в садівничому товаристві 

«Корчагінець» із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності. 

1.5. Ліснюку Руслану Олександровичу по вул. Лісовій, 26 орієнтовною площею земельної 

ділянки 1200 кв. м для колективного садівництва в садівничому товаристві «Культиватор» 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

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

діяльності виконавчих органів 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 



 


