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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РІШЕННЯ 

______ сесії міської ради VІІI скликання 

 

_____________ 2023 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: 

1.1. Либізі Наталії Василівні у власність земельну ділянку по вул. Хвильового, 12-А 

(6810700000:01:003:0996) площею 632 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.2. Груздєвій Надії Яківні у власність земельну ділянку по вул. Кар’єрна, 14 

(6810700000:01:009:0032) площею 755 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.3. Беспавловій Ніні Петрівні у власність земельну ділянку по вул. Матросова, 7 

(6810700000:01:003:0057) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.4. Шевчук Людмилі Леонідівні у власність земельну ділянку по пров. Максима Коваля, 

33 (6810700000:01:008:0108) площею 749 кв. м для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.5. Хоманець Ангеліні Романівні у власність земельну ділянку по вул. Гастелло, 12 

(6810700000:01:003:0859) площею 640 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.6. Сафарян Каріні Степанівні у власність земельну ділянку по вул. Валі Котика, 56-А 

(6810700000:01:005:0072) площею 582 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.7. Захожій Ганні Миколаївні, Поліщуку Олександру Миколайовичу земельну ділянку по 

вул. Ігоря Ляшенка, 14 (6810700000:01:008:0158) площею 770 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка) у спільну сумісну власність.  

1.8. Кукальцю Володимиру Борисовичу у власність земельну ділянку по вул. Лесі 

Українки, 19 (6810700000:01:010:0060) площею 394 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

1.9. Шульгову Павлу Вадимовичу у власність земельну ділянку по вул. Героїв 

Чорнобиля, 32-А (6810700000:01:013:0048) площею 611 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

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 


