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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 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки згідно  

із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

за межами населеного пункту с. Плесна 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. Басараб Людмилі Володимирівні  орієнтовною площею земельної ділянки 1748 кв. м 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. 

1.2. Бондар Тетяні Михайлівні орієнтовною площею земельної ділянки 3449 кв. м за межами 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.3. Бохан Людмилі Володимирівні орієнтовною площею земельної ділянки 1416 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Бражуку Михайлу Миколайовичу орієнтовною площею земельної ділянки 10118 кв. м 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. 

1.5. Верховлюк Наталії Леонідівні орієнтовною площею земельної ділянки 2455 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.6. Верховлюк Руслані Миколаївні орієнтовною площею земельної ділянки 4615 кв. м 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. 

1.7. Вітвіцькій Любові Михайлівні орієнтовною площею земельної ділянки 8600 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.8. Гнатюк Наталії Миколаївні орієнтовною площею земельної ділянки 5525 кв. м 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. 

1.9. Гнатюку Анатолію Петровичу орієнтовною площею земельної ділянки 4638 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.10. Грищук Вірі Федорівні орієнтовною площею земельної ділянки 5727 кв. м за межами 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.11. Гуменюк Ганні Олександрівні орієнтовною площею земельної ділянки 1744 кв. м 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. Денещуку Богдану Сергійовичу орієнтовною площею земельної ділянки 4902 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.13. Денисову Богдану Володимировичу орієнтовною площею земельної ділянки 3545 кв. м 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.14. Денисову Григорію Олександровичу  орієнтовною площею земельної ділянки 2000 кв. 

м 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. 

1.15. Ємцю Вячеславу Федотовичу орієнтовною площею земельної ділянки 5227 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.16. Жуку Володимиру Павловичу  орієнтовною площею земельної ділянки 2000 кв. м 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. 

1.17. Іщуку Андрію Павловичу орієнтовною площею земельної ділянки 1500 кв. м 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. 

1.18. Ковалю Василю Васильовичу орієнтовною площею земельної ділянки 3020 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.19. Кондратюк Альоні Петрівні орієнтовною площею земельної ділянки 2180 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 



1.20. Кондратюк Ганні Олексіївні  орієнтовною площею земельної ділянки 4197 кв. м 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. 

1.21. Кондратюк Галині Степанівні  орієнтовною площею земельної ділянки 1926 кв. м 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. 

1.22. Король Дарії Сергіївні орієнтовною площею земельної ділянки 914 кв. м 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. 

1.23. Костюк Світлані Назарівні орієнтовною площею земельної ділянки 1102 кв. м за 

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

68255858:04:032:0007, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.24. Кузмінчуку Віталію Борисовичу орієнтовною площею земельної ділянки 2946 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.25. Кукуріці Людмилі Олександрівні орієнтовною площею земельної ділянки 2928 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.26. Кушнір Наталії Володимирівні  орієнтовною площею земельної ділянки 3323 кв. м 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. 

1.27. Лук’янчуку Миколі Григоровичу орієнтовною площею земельної ділянки 2021 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.28. Луцук Лесі Анатоліївні  орієнтовною площею земельної ділянки 3451 кв. м 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. 

1.29. Луцуку Олегу Анатолійовичу орієнтовною площею земельної ділянки 1780 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.30. Макаренко Марії Євгенівні  орієнтовною площею земельної ділянки 1659 кв. м 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. 

1.31. Мандзюк Тамарі Михайлівні орієнтовною площею земельної ділянки 1968 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.32. Маринічу Миколі Миколайовичу орієнтовною площею земельної ділянки 3000 кв. м 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. 

1.33. Матвійчук Лесі Миколаївні орієнтовною площею земельної ділянки 3787 кв. м за 



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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.34. Матвійчуку Віктору Володимировичу  орієнтовною площею земельної ділянки 1541 кв. 

м 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. 

1.35. Матвійчуку Володимиру Петровичу орієнтовною площею земельної ділянки 3797 кв. м 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.36. Матвійчуку Григорію Миколайовичу орієнтовною площею земельної ділянки 3007 кв. 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.37. Мельнику Сергію Миколайовичу орієнтовною площею земельної ділянки 5825 кв. м 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. 

1.38. Музі Галині Петрівні орієнтовною площею земельної ділянки 1872 кв. м за межами 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.39. Муляр Лілії Іванівні орієнтовною площею земельної ділянки 3000 кв. м за межами 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.40. Наумовій Оксані Миколаївні  орієнтовною площею земельної ділянки 1882 кв. м 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. 

1.41. Остапчук Катерині Андріївні орієнтовною площею земельної ділянки 2521 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.42. Павлюку Петру Андрійовичу орієнтовною площею земельної ділянки 5722 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.43. Півтораку Віктору Григоровичу  орієнтовною площею земельної ділянки 1887 кв. м 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. 

1.44. Поліщуку Олегу Дмитровичу орієнтовною площею земельної ділянки 1314 кв. м 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. 

1.45. Полозун Тетяні Петрівні орієнтовною площею земельної ділянки 1869 кв. м за межами 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.46. Савчук Тетяні Андріївні орієнтовною площею земельної ділянки 1636 кв. м за межами 

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



6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.47. Сеньковій Антоніні Олександрівні орієнтовною площею земельної ділянки 1023 кв. м 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.48. Сеньковій Лідії Григорівні орієнтовною площею земельної ділянки 2947 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.49. Сенькову Сергію Івановичу орієнтовною площею земельної ділянки 4118 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.50. Соломатіній Олені Сергіївні орієнтовною площею земельної ділянки 1804 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.51. Тимчук Ользі Василівні орієнтовною площею земельної ділянки 3232 кв. м за межами 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.52. Федорчук Ользі Ігорівні  орієнтовною площею земельної ділянки 1896 кв. м 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. 

1.53. Франчук Лідії Миколаївні орієнтовною площею земельної ділянки 2984 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.54. Черниш Вікторії Валеріївні орієнтовною площею земельної ділянки 8090 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.55. Шикерук Наталії Едуардівні орієнтовною площею земельної ділянки 3483 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.56 Шикерук Юлії Марциянівні  орієнтовною площею земельної ділянки 5706 кв. м 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. 

1.57. Шоріній Раїсі Миколаївні орієнтовною площею земельної ділянки 3277 кв. м за межами 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.58. Шпендюк Тетяні Володимирівні орієнтовною площею земельної ділянки 1999 кв. м за 

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

6825585800:04:031:0002, для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 

2. Розроблений та погоджений в установленому законом порядку проект із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки протягом року з дати прийняття даного рішення подати 

до Шепетівської міської ради на затвердження. Якщо протягом встановленого строку проект 



із землеустрою щодо відведення земельної ділянки не подано на затвердження дане рішення 

вважати таким, що втратило чинність. 

3. 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 

 


