
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
ХІ сесії міської ради VIІI скликання 

 

 

24 червня 2021 року № 31 

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. Вариводі Юрію Борисовичу земельну ділянку по вул. Стуса, 8 

(6810700000:01:014:0045) площею 605 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.2. Скотанюку Михайлу Валерійовичу земельну ділянку по вул. Федотова, 13 

(6810700000:01:010:0024) площею 496 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.3. Лушпаєвій Вірі Семенівні земельну ділянку по вул. Ломоносова, 20 

(6810700000:01:008:0045) площею 611 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.4. Григоренко Ніні Олексіївні земельну ділянку по вул. Кільцевій, 28 

(6810700000:01:010:0022) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.5. Юр’єву Володимиру Станіславовичу земельну ділянку по вул. Гончарова, 9 

(6810700000:01:008:0050) площею 471 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.6. Гунько Анатолію Івановичу земельну ділянку по пров. Максима Коваля, 23-А 

(6810700000:01:008:0053) площею 358 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.7. Жадан Галині Василівні земельну ділянку по вул. Новоградській, 37 

(6810700000:01:001:0018) площею 650 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.8. Рижак Світлані Борисівні земельну ділянку по вул. Горького, 14 



(6810700000:01:002:0024) площею 473 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.9. Капелюх Лесі Леонтіївні земельну ділянку по вул. Українській, 27-А 

(6810700000:01:004:0028) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.10. Горбатюку Олександру Валентиновичу земельну ділянку по вул. Героїв Небесної 

Сотні, 136-Г (6810700000:01:002:0023) площею 809 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

1.11. Кмецю Ігорю Васильовичу, Янчук Катерині Ігорівні земельну ділянку по 

вул. Богуна, 21 (6810700000:01:014:0509) площею 600 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Кмецю Ігорю 

Васильовичу – 1/2, Янчук Катерині Ігорівні – 1/2.  

1.12. Кравчуку Ростиславу Володимировичу земельну ділянку по вул. ІІ Садовій, 12 

(6810700000:01:017:0086) площею 571 кв. м для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Імпульс». 

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 

 

 

 

 

 

 


