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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 ради 

 

 

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. Тихоновець Валентині Василівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0368) площею 0,3913 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.2. Недосип Людмилі Петрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0370) площею 0,3579 га для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.3. Ужвюку Олександру Вікторовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0397) площею 0,1202 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.4. Ужвюку Олександру Вікторовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0391) площею 0,2699 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.5. Ужвюку Юрію Олександровичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0390) площею 0,1902 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.6. Чумаку Миколі Анатолійовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0544) площею 

0,2256 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.7. Косовському Олександру Володимировичу земельну ділянку за межами населеного 



пункту с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:005:0042) 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.8. Олексійчуку Олегу Валерійовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:005:0045) площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.9. Яцюку Олександру Сергійовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:005:0043) площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.10. Пташук Любові Яківні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0319) площею 0,3900 га для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.11. Пташуку Володимиру Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0320) площею 0,3500 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.12. Куцому Едуарду Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0234) площею 0,1505 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.13. Куцому Едуарду Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0318) площею 0,2362 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.14. Куцому Едуарду Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:1235) площею 0,1095 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.15. Куцому Едуарду Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0236) площею 0,1255 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.16. Куцому Едуарду Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0234) площею 0,1505 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.17. Матвійчуку Володимиру Петровичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0225) площею 0,2659 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.18. Верховлюк Наталії Леонідівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0287) площею 0,2821 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.19. Верховлюк Наталії Леонідівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0827) площею 0,3500 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.20. Кондратюку Олександру Григоровичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0874) площею 

0,1948 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.21. Поліщуку Олегу Дмитровичу земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0807) площею 0,1800 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.22. Кондратюк Галині Степанівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0815) площею 0,1699 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.23. Муляр Лілії Іванівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0794) площею 0,1597 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.24. Денисову Павлу Олександровичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0862) площею 

0,3600 га для ведення особистого селянського господарства. 



1.25. Тарасюку Олександру Михайловичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:005:0446) площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.26. Коршун Аллі Юріївні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0272) площею 0,1588 га для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.27. Коршун Аллі Юріївні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської ради 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0308) площею 0,2407 га для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.28. Коршун Аллі Юріївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0875) площею 0,1704 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.29. Денещуку Богдану Сергійовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0007) площею 

0,4802 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.30. Грищук Вірі Федорівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0008) площею 0,5727 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.31. Гнатюку Анатолію Петровичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0009) площею 

0,4638 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.32. Бондар Тетяні Михайлівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0010) площею 0,3435 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.33. Вітвіцькій Любові Михайлівні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:00011) площею 

0,8600 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.34. Верховлюк Наталії Леонідівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0012) площею 0,2455 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.35. Ковалю Василю Васильовичу  земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0014) площею 0,3020 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.36. Кузмінчуку Віталію Борисовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0015) площею 

0,2839 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.37. Кукуріці Людмилі Олександрівні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0016) площею 

0,2928 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.38. Лук’янчуку Миколі Григоровичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0017) площею 

0,2021 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.39. Луцуку Олегу Анатолійовичу земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0018) площею 0,1780 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.40. Мандзюк Тамарі Михайлівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0019) площею 0,1968 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.41. Матвійчуку Володимиру Петровичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0020) площею 

0,3786 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.42. Денисову Богдану Володимировичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0022) площею 



0,1885 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.43. Матвійчук Лесі Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0023) площею 0,3787 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.44. Муляр Лілії Іванівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0024) площею 0,3000 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.45. Павлюку Петру Андрійовичу земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0026) площею 0,5549 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.46. Полозун Тетяні Петрівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0027) площею 0,1800 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.47. Сеньковій Антоніні Олександрівні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0029) площею 

0,1023 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.48. Сеньковій Лідії Григорівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0030) площею 0,2947 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.49. Соломатіній Олені Сергіївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0031) площею 0,1804 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.50. Савчук Тетяні Андріївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0032) площею 0,1636 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.51. Тимчук Ользі Василівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0033) площею 0,3232 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.52. Черниш Вікторії Валеріївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0035) площею 0,8090 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.53. Шоріній Раїсі Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0037) площею 0,3277 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.54. Шпендюк Тетяні Володимирівні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0038) площею 

0,1999 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.55. Кондратюк Альоні Петрівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0042) площею 0,2180 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.56. Бражуку Михайлу Миколайовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0011) площею 

1,0118 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.57. Гнатюк Наталії Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0012) площею 0,5525 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.58. Денисову Григорію Олександровичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0014) площею 

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.59. Жуку Володимиру Павловичу земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0015) площею 0,2000 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.60. Кушнір Наталії Володимирівні земельну ділянку за межами населеного пункту 



с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0020) площею 

0,3323 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.61. Кондратюк Ганні Олексіївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0017) площею 0,4197 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.62. Луцук Лесі Анатоліївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0021) площею 0,3451 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.63. Матвійчуку Віктору Володимировичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0024) площею 

0,1541 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.64. Мельнику Сергію Миколайовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0025) площею 

0,5825 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.65. Наумовій Оксані Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0026) площею 0,1882 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.66. Півтораку Віктору Григоровичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0027) площею 

0,1887 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.67. Поліщуку Олегу Дмитровичу земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0028) площею 0,1314 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.68. Кондратюк Галині Степанівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:032:0032) площею 0,1926 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.69. Колеснику Олегу Васильовичу земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0158) площею 1,9500 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Начальнику відділу у Шепетівському районі Головного управління Держгеокадастру 

Хмельницької області внести зміни в земельно-облікові документи. 

3. 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 

 


