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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
________ сесії міської ради VIІI скликання 

 

 

від ____________ 2021 року  № ____ 

м. Шепетівка               

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок 

згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

в межах та за межами населених пунктів 

Шепетівської міської територіальної громади 

 

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

Земельного кодексу України та передати у власність: 

1.1. Войтюку Миколі Петровичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:01:001:0276) площею 0,4127 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

1.2. Поліщуку Борису Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:01:001:0296) площею 

0,3417 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.3. Поліщуку Борису Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:01:001:0297) площею 

0,2354 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.4. Ткачук Вірі Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:02:005:0049) 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.5. Мацюк Катерині Андріївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:01:001:0299) 

площею 0,4000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.6. Мацюк Катерині Андріївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:02:001:0537) 

площею 0,1971 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.7. Матвійчук Вікторії Валеріївні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:003:0324) площею 0,1898 га для 

ведення особистого селянського господарства. 



1.8. Шевчуку Ярославу Юрійовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:003:0322) площею 0,2203 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

1.9. Пташук Наталії Олександрівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:031:0044) 

площею 0,2268 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.10. Гуменюк Ганні Олександрівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:032:0013) 

площею 0,1744 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.11. Макаренко Марії Євгенівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:032:0022) 

площею 0,1659 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.12. Шевчук Ользі Володимирівні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:03:001:0160) площею 

0,5000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.13. Довгалюку Віталію Віталійовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Жилинці Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 

6825585800:04:007:0025) площею 1,3281 га для ведення особистого селянського 

господарства. 

1.14. Гаврилюку Вадиму Леонідовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Жилинці Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 

6825585800:04:007:0024) площею 1,3281 га для ведення особистого селянського 

господарства. 

1.15. Маринічу Миколі Миколайовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 

6825585800:04:002:0870) площею 0,5339 га для ведення особистого селянського 

господарства. 

1.16. Маринічу Миколі Миколайовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 

6825585800:04:032:0023) площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 

господарства. 

1.17. Ємцю Вячеславу Федотовичу земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:031:0031) 

площею 0,5227 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.18. Ємцю Вячеславу Федотовичу земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:032:0035) 

площею 0,2293 га для ведення особистого селянського господарства. 

2. Начальнику відділу №1 Управління у Шепетівському районі 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 Піголь О.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                         Віталій БУЗИЛЬ 


