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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
_________ сесії міської ради VІІІ скликання 

 

 
________________ 2022 року № _____ 

м. Шепетівка 

 

Про внесення змін до рішення  

сесії міської ради 

 

Керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до підпункту 1.5 пункту 1 рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІІ скликання 

від 25 листопада 2021 р. № 10 «Про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)» та 

викласти в такій редакції: 

- Костюк Катерині Трохимівні, Лункарьовій Валентині Василівні  земельну ділянку по 

пров. Заводському, 3-А (6810700000:01:015:0507) площею 507 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

спільну власність. 

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

діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків та постійну комісію з питань 

земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища 

(голова комісії Олександр ПІГОЛЬ). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                       Віталій БУЗИЛЬ 

 

 



Порівняльна таблиця  
до проекту рішення ____ сесії міської ради VІІІ скликання 

від __________ 2022 р. № __ 

«Про внесення змін до рішень сесій міської ради» 

 

 
 

 

 

 

 

1. підпункт 1.5 пункту 1 рішення ХVІІІ сесії 

міської ради VІІІ скликання від 

25 листопада 2021 р. № 10 « Про 

затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості)»: 

- Костюк Катерині Трохимівні, Лункарьовій 

Валентині Василівні  земельну ділянку по 

пров. Заводському, 3-А 

(6810700000:01:015:0507) площею 507 кв. м 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) у спільну 

часткову власність відповідно до часток у 

домоволодінні: Костюк Катерині Трохимівні 

– 450/1000, Лункарьовій Валентині 

Василівні  – 15/100.  

 

- Костюк Катерині Трохимівні, Лункарьовій 

Валентині Василівні  земельну ділянку по 

пров. Заводському, 3-А 

(6810700000:01:015:0507) площею 507 кв. м 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) у спільну 
власність.  

 


