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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

________ сесії міської ради VIІI скликання 

 

 

від ____________ 2021 року  № ____ 

м. Шепетівка               

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок згідно  

із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

в межах та за межами населених пунктів 

Шепетівської міської ради 

 

Відповідно до ст. 118, 121 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розглянувши клопотання, дозволити розробити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України: 

1.1. Коваль Ліні Іванівні орієнтовною площею земельної ділянки 0,2000 га по 

вул. Ізяславській, 29 в с. Пліщин Шепетівської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності. 

1.2. Коваль Ліні Іванівні орієнтовною площею земельної ділянки 0,3200 га в межах с. Пліщин 

Шепетівської міської ради для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.3. Крищук Лідії Гнатівні орієнтовною площею земельної ділянки 0,3200 га в межах 

с. Пліщин Шепетівської міської ради для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Малярчук Світлані Миколаївні орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га в 

межах с. Пліщин Шепетівської міської ради для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності. 

1.5. Свідерському Віктору Олександровичу орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га 

в межах с. Пліщин Шепетівської міської ради для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності. 

1.6. Мацюк Катерині Андріївні орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га за межами 

населеного пункту с. Пліщин Шепетівської міської ради для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності. 



1.7. Матвійчук Вікторії Валеріївні орієнтовною площею земельної ділянки 0,2000 га в межах 

с. Плесна Шепетівської міської ради для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.8. Андрощуку Богдану Миколайовичу орієнтовною площею земельної ділянки 2,0000 га за 

межами населеного пункту с. Плесна Шепетівської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності. 

1.9. Тріщу Миколі Федоровичу орієнтовною площею земельної ділянки 0,2000 га за межами 

населеного пункту с. Плесна Шепетівської міської ради, з кадастрового номера 

6825585800:04:032:0007, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.10. Мошкіній Ірині Володимирівні орієнтовною площею земельної ділянки 0,2000 га за 

межами населеного пункту с. Плесна Шепетівської міської ради, з кадастрового номера 

6825585800:04:032:0007, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.11. Павлюк Лідії Василівні  орієнтовною площею земельної ділянки 0,1800 га за межами 

населеного пункту с. Плесна Шепетівської міської ради, з кадастрового номера 

6825585800:04:032:0007, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.12. Чернишу Павлу Вікторовичу орієнтовною площею земельної ділянки 0,1200 га в межах 

с. Плесна Шепетівської міської ради для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.13. Голюк Людмилі Миколаївні орієнтовною площею земельної ділянки 0,1200 га по 

вул. Чкалова, 24-Е с. Пліщин Шепетівської міської ради для індивідуального садівництва із 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

2. 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 

 


