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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

________ сесії міської ради VIІI скликання 

 

 

від ____________ 2021 року  № ____ 

          м. Шепетівка               

 

Про затвердження технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості),  

про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок 

згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

 

 

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. Білоусу Миколі Андрійовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0342) площею 1148 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.2. Бондаренку Руслану Анатолійовичу земельну ділянку по вул. Українській, 20 в 

с. Пліщин (кадастровий номер 6825586000:01:001:0265) площею 2151 кв. м для будівництва і 

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

1.3. Борисюк Олені Вікторівні, Шевчуку Олегу Вікторовичу земельну ділянку по 

вул. Шевченка, 21 в с. Пліщин (кадастровий номер 6825586000:01:002:0325) площею 

2500 кв. м для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у 

домоволодінні: Борисюк Олені Вікторівні – 1/2, Шевчуку Олегу Вікторовичу – 1/2. 

1.4 Галіцькому Ігорю Валерійовичу земельну ділянку по вул. Шевченка, 1/2 в с. Пліщин 

(кадастровий номер 6825586000:01:002:0352) площею 2500 кв. м для будівництва і 

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

1.5. Герух Любові Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0249) площею 1144 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.6. Джусу Сергію Миколайовичу земельну ділянку по вул. Молодіжній, 15-А в с. Пліщин 



(кадастровий номер 6825586000:01:001:0240) площею 2253 кв. м для будівництва і 

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

1.7. Дудару Олександру Леонідовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0264) площею 2352 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.8. Дудару Олександру Леонідовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0265) площею 923 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.9. Дудару Олександру Леонідовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0266) площею 1555 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.10. Дудару Олександру Леонідовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0267) площею 2634 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.11. Каліновському Олександру Леонідовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0266) площею 900 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.12. Козак Галині Леонтіївні, Цинтель Марії Миколаївні земельну ділянку по 

вул. Шевченка, 44 в с. Пліщин (кадастровий номер 6825586000:01:001:0251) площею 

2500 кв. м для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у 

домоволодінні: Козак Галині Леонтіївні – 1/2, Цинтель Марії Миколаївні – 1/2. 

1.13. Пісному Олександру Костянтиновичу земельну ділянку по вул. Гагаріна, 4 в с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0358) площею 2500 кв. м 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

1.14. Рабюк Зінаїді Омелянівні земельну ділянку по вул. Лісова дача, 36 в с. Пліщин 

(кадастровий номер 6825586000:01:001:0247) площею 2500 кв. м для будівництва і 

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

1.15. Свердлик Марії Силівні земельну ділянку по вул. Лесі Українки, 6 в с. Пліщин 

(кадастровий номер 6825586000:01:001:0248) площею 1467 кв. м для будівництва і 

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

1.16.Свердлик Марії Силівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825586000:01:001:0246) площею 1456 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.17. Свердлик Марії Силівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825586000:01:002:0326) площею 1700 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.18. Свердлик Марії Силівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825586000:01:002:0327) площею 1428 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.19.Свердлик Марії Силівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825586000:01:002:0328) площею 921 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.20. Тарасюк Євгені Іванівні земельну ділянку по вул. Лісова дача, 25 в с. Пліщин 

(кадастровий номер 6825586000:01:001:0235) площею 2500 кв. м для будівництва і 

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

1.21. Тарасюк Євгені Іванівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825586000:02:014:0010) площею 2060 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.22. Хмельничій Лідії Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0253) площею 2315 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.23. Хмельничій Лідії Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 



міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0339) площею 3675 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.24. Чернецькій Антоніні Леонідівні земельну ділянку по вул. Зарічній, 42 в с. Пліщин 

(кадастровий номер 6825586000:01:001:0238) площею 2500 кв. м для будівництва і 

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

1.25. Миронюк Світлані Іванівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0272) площею 2026 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.26. Миронюк Світлані Іванівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0273) площею 824 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.27. Миронюк Світлані Іванівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0395) площею 1365 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.28. Передрійчуку Олегу Вікторовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0317) площею 2136 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.29. Передрійчуку Олегу Вікторовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0318) площею 1294 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.30. Янчук Валентині Володимирівні земельну ділянку по вул. Садовій, 11 в с. Пліщин 

(кадастровий номер 6825586000:01:002:0331) площею 2063 кв. м для будівництва і 

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

1.31. Янчук Валентині Володимирівні земельну ділянку по вул. Садовій, 11 в с. Пліщин 

(кадастровий номер 6825586000:01:002:0332) площею 2028 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.32. Галицькому Михайлу Романовичу земельну ділянку по вул. Лесі Українки, 33 в 

с. Плесна (кадастровий номер 6825585800:01:001:0208) площею 2500 кв. м для будівництва і 

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

1.33. Калеників Василю Михайловичу земельну ділянку по вул. Шепетівській, 52 в с. Плесна 

(кадастровий номер 6825585800:01:002:0035) площею 2500 кв. м для будівництва і 

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

1.34. Лазаренку Юрію Анатолійовичу земельну ділянку по вул. Гагаріна в с. Плесна 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0281) площею 2000 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.35. Матвійчуку Петру Олексійовичу земельну ділянку по вул. Молодіжній, 3 в с. Плесна 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0299) площею 2500 кв. м для будівництва і 

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

1.36. Милюшиній Раїсі Іванівні земельну ділянку по вул. Гагаріна, 3 в с. Плесна (кадастровий 

номер 6825585800:01:003:0291) площею 2500 кв. м для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.37. Новодворчук Олені Микитівні земельну ділянку по вул. Березина, 6 в с. Плесна 

(кадастровий номер 6825585800:01:001:0216) площею 2500 кв. м для будівництва і 

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

1.38. Поєздніку Володимиру Вікторовичу земельну ділянку по вул. Шепетівській, 32 в 

с. Плесна (кадастровий номер 6825585800:01:002:0039) площею 2500 кв. м для будівництва і 

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

1.39. Савощуку Василю Микитовичу земельну ділянку по вул. Молодіжній, 6 в с. Плесна 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0250) площею 2441 кв. м для будівництва і 

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

1.40. Савчук Оксані Олегівні, Мельник Уляні Олегівні земельну ділянку по вул. Миру, 46 в с. 

Плесна (кадастровий номер 6825585800:01:001:0209) площею 2500 кв. м для будівництва і 

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

спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Савчук Оксані Олегівні – 



1/2, Мельник Уляні Олегівні – 1/2. 

1.41. Тріщу Миколі Федоровичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0211) площею 908 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.42. Шекеруку Леоніду Ульяновичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0300) площею 2500 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.43. Савощуку Миколі Микитовичу земельну ділянку по вул. Литовській, 22 в с. Плесна 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0278) площею 810 кв. м для будівництва і 

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

1.44. Жуль Надії Василівні земельну ділянку по вул. Молодіжній, 10 в с. Плесна 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0284) площею 2500 кв. м для будівництва і 

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

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 

Земельного кодексу України та передати у власність: 

2.1. Миронюк Світлані Іванівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0452) площею 2402 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.2. Передрійчуку Олегу Вікторовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0495) площею 

1377 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.3. Передрійчуку Олегу Вікторовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0499) площею 

2379 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.4. Білоус Валентині Степанівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0497) площею 4193 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.5. Білоусу Руслану Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0254) площею 4000 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.6. Годованюк Людмилі Миколаївні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0334) площею 4653 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.7. Годованюк Людмилі Миколаївні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0336) площею 1589 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.8. Єсіповій Ріммі Михайлівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0268) площею 3669 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.9.  Єсіповій Ріммі Михайлівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0503) площею 3452 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.10. Железньову Олександру Вадимовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0501) площею 

20000 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.11. Кіндюк Наталії Василівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0245) площею 2226 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.12. Кіндюк Наталії Василівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0250) площею 2629 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.13. Козійчуку Сергію Анатолійовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0252) площею 1800 кв. м для ведення 



особистого селянського господарства. 

2.14. Козійчуку Сергію Анатолійовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0329) площею 2572 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.15. Козійчуку Сергію Анатолійовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0330) площею 1000 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.16. Мнюх Світлані Василівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0349) площею 3116 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.17. Мнюх Світлані Василівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0341) площею 2094 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.18. Мнюх Світлані Василівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0258) площею 2664 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.19. Мнюх Світлані Василівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0502) площею 3622 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.20. Мнюху Олександру Вікторовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0263) площею 9000 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.21. Рабюку Павлу Володимировичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:007:0103) площею 5000 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.22. Сидорко Вірі Митрофанівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0344) площею 1700 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.23. Снітченко Надії Вікторівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0504) площею 10027 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.24. Федорчук Ірині Петрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0256) площею 4048 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.25. Цинтель Марії Миколаївні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0267) площею  998 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

2.26. Щербині Олександру Васильовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0259) площею 4257 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.27. Янчуку Михайлу Олександровичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0505) площею 

1257 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.28. Поліщуку Валерію Борисовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0506) площею 

2500 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.29. Гаврилюк Любові Павлівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0215) площею 1432 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.30. Гаврилюк Любові Павлівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0298) площею 2070 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.31.Коршуну Анатолію Павловичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0214) площею 1163 кв. м для ведення 



особистого селянського господарства. 

2.32.Коршуну Анатолію Павловичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0218) площею 2601 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.33.Островській Вікторії Валеріївні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0295) площею 1600 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.34. Островській Вікторії Валеріївні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0297) площею 2400 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.35. Вем Тетяні Вікторівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0835) площею 1705 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.36.Гамалінському Михайлу Михайловичу земельну ділянку в межах с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:002:0037) площею 976 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.37.Денисовій Тетяні Володимирівні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0836) площею 

2281 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.38. Денисовій Тетяні Володимирівні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0848) площею 

1794 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.39. Іщук Надії Іванівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0844) площею 1861 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.40. Іщук Світлані Митрофанівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0826) площею 1257 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.41. Іщук Тетяні Ігорівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0822) площею 1861 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.42. Іщуку Володимиру Митрофановичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:005:0443) площею 

20000 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.43. Коваль Богдані Вікторівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0838) площею 3570 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.44. Колеснику Володимиру Юрійовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:005:0441) площею 

4109 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.45. Колеснику Володимиру Юрійовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0843) площею 

4579 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.46. Колеснику Євгену Миколайовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0849) площею 

1964 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.47. Матвійчук Любові Анатоліївні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0828) площею 

3667 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.48. Матвійчук Любові Анатоліївні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0850) площею 

2700 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.49. Мельнику Вадиму Олександровичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0841) площею 



1800 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.50. Новодворчуку Василю Євгеновичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0224) площею 2000 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.51. Новодворчуку Василю Євгеновичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0221) площею 2000 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

5.52. Савчук Оксані Олегівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825585800:01:001:0220) площею 1422 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

5.53  Тарасюк Марії Карпівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0282) площею 1800 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

2.54 Тарасюк Тамарі Іванівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0824) площею 4978 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.55. Тімченку Володимиру Акимовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0847) площею 

1525 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.56. Франчуку Олександру Івановичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0219) площею 2074 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.57. Хмелевській Ганні Іванівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0222) площею 1074 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.58. Савощуку Миколі Микитовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0294) площею 948 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.59. Савощуку Миколі Микитовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0289) площею 2018 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.60. Савощуку Миколі Микитовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0290) площею 890 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.61. Жуль Надії Василівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0292) площею 1925 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

2.62. Клюці Ганні Романівні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825585800:03:001:0116) площею 1505 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

2.63. Савчук Людмилі Іванівні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0139) площею 1500 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.64. Конюк Інні Ростиславівні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0041) площею 10802 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.65. Конюк Інні Ростиславівні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0119) площею 6138 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.66. Атуліній Жанні Іллівні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825585800:03:001:0118) площею 4000 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства. 

2.67. Струбчевській Людмилі Володимирівні земельну ділянку в межах с. Жилинці 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0113) площею 1000 кв. м 



для ведення особистого селянського господарства. 

2.68. Матвійчук Галині Володимирівні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0114) площею 1000 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

3. Начальнику відділу у Шепетівському районі Головного управління Держгеокадастру 

Хмельницької області внести зміни в земельно-облікові документи. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 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 

 

 


