
                                                                                                                                         Проєкт 

 

 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РІШЕННЯ 

______ сесії міської ради VІІI скликання 

 

_____________ 2022 року №___ 

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. Панчук Ірині Вітаутасівні земельну ділянку по вул. Чкалова, 8 

(6810700000:01:007:0070) площею 420 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.2. Хоронжуку Леоніду Петровичу земельну ділянку по вул. Максима Залізняка, 7 

(6810700000:01:011:0012) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.3. Колеснику Ігорю Михайловичу земельну ділянку по вул. Валі Котика, 20-В 

(6810700000:01:007:0052) площею 157 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.4. Дем’янчуку Віктору Володимировичу земельну ділянку по Старокостянтинівському 

шосе, 101 (6810700000:01:015:0022) площею 867 кв. м для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.5. Волошиній Олені Яківні земельну ділянку по вул. Гагаріна, 11 

(6810700000:01:008:0119) площею 755 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.6. Мунтян Ляні Григорівні земельну ділянку по пров. Назарія Яремчука, 1 

(6810700000:01:003:0045) площею 857 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.7. Расюку Олександру Леонідовичу земельну ділянку по вул. Миколи Петрова, 5 

(6810700000:01:001:0040) площею 730 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 



1.8. Перебейнос Ларисі Володимирівні земельну ділянку по вул. Одухи, 56 

(6810700000:01:001:0041) площею 665 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.9. Семенюк Валентині Анатоліївні, Семенюку Василю Михайловичу земельну ділянку 

по вул. Натана Рибака, 10 (6810700000:01:014:0081) площею 590 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у спільну сумісну власність. 

1.10. Богуславській Марії Вікторівні земельну ділянку по вул. Руслана Мазунова,4 

(6810700000:01:001:0038) площею 996 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.11. Шульзі Марії Іванівні земельну ділянку по вул. Горбатюка, 78 

(6810700000:01:005:0144) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.12. Ващуку Василю Васильовичу земельну ділянку по вул. Ігоря Сікорського, 93 

(6810700000:01:008:0121) площею 978 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.13. Степанюк Ірині Анатоліївні, Кондратюк Катерині Олександрівні земельну ділянку по 

вул. Валентина Драчука, 7 (6810700000:01:006:0690) площею 632 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) у спільну сумісну власність.  

1.14. Мусієнку Вадиму Володимировичу земельну ділянку по вул. Річній, 4-А 

(6810700000:01:012:0048) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.15. Ковальчук Неонілі Михайлівні земельну ділянку по вул. Судилківській, 105 

(6810700000:01:009:0029) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.16. Головач Оксані Володимирівні земельну ділянку по вул. Винниченка, 45 

(6810700000:01:014:0102) площею 874 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.17. Гайдай Аллі Вікторівні земельну ділянку по пров. Максима Коваля, 21 

(6810700000:01:008:0115) площею 723 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.18. Гордійчук Оксані Іванівні земельну ділянку по вул. Степана Бандери, 109 

(6810700000:01:004:0852) площею 668 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.19. Василишині Валентині Григорівні земельну ділянку по вул. Натана Рибака, 18 

(6810700000:01:014:0142) площею 379 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.20. Буровому Андрію Івановичу земельну ділянку по пров. Максима Залізняка, 6 

(6810700000:01:011:0020) площею 826 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.21. Матвійчуку Руслану Петровичу земельну ділянку по вул. Степана Бандери, 8-А 

(6810700000:01:007:0081) площею 711 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.22. Христюку Віталію Івановичу по пров. Максима Залізняка, 28 

(6810700000:01:011:0019) площею 786 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.23. Бабенку Володимиру Степановичу земельну ділянку по вул. Гоголя, 25 

(6810700000:01:002:0041) площею 556 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.24. Мартону Василю Степановичу земельну ділянку по вул. Серевина Наливайка, 16 

(6810700000:01:003:0053) площею 515 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.25. Попову Юрію Олександровичу земельну ділянку по вул. Пушкіна, 15 

(6810700000:01:002:0042) площею 893 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.26. Комарецькій Ірині Віталіївні земельну ділянку по вул. Героїв Чорнобиля, 5 

(6810700000:01:013:0026) площею 59 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів. 

2. Начальнику відділу № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного 

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області внести зміни в земельно-облікові 

документи. 

3. 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 


