
       
    ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXI сесії міської ради VІІI скликання 

 

17 лютого 2022 року № 16 

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. Янчуку Івану Михайловичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:01:001:0303) площею 0,2100 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

1.2. Янчуку Івану Михайловичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:01:001:0305) площею 0,4112 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

1.3. Мацюку Михайлу Андрійовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:02:001:0546) площею 

0,5725 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.4. Мостовій Інні Борисівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:01:002:0410) площею 0,3955 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

1.5. Заїці Руслану Юрійовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:01:002:0399) площею 0,3225 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

1.6. Мосейчуку Сергію Антоновичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:01:001:0291) площею 

0,5200 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.7. Дудар Тамарі Василівні земельну ділянку в межах населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:02:014:0012) 

площею 0,4500 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.8. Грищуку Артему Валерійовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:001:0245) площею 

0,0600 га для ведення особистого селянського господарства. 



1.9. Мельник Галині Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:02:003:0002) 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.10. Франчук Лідії Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:031:0034) 

площею 0,2944 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.11. Франчук Лідії Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:002:0803) 

площею 0,2305 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.12. Іщук Галині Никифорівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:002:0897) 

площею 0,7000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.13. Мельнику Сергію Михайловичу земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:03:001:0171) площею 

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.14. Чернишу Павлу Вікторовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:001:0247) площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва. 

1.15. Черниш Вікторії Валеріївні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:001:0248) площею 0,0950 га для 

індивідуального садівництва. 

1.16. Гуменюк Людмилі Василівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:01:001:0278) площею 0,1718 га для 

ведення особистого селянського господарства.  

1.17. Гуменюк Людмилі Василівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:01:001:0274) площею 0,2950 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

1.18. Гуменюку Віталію Вячеславовичу за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825586000:02:001:0541) 

площею 0,1784 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.19. Верховлюку Андрію Леонтійовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:003:0431) площею 

0,5320 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.20. Верховлюку Андрію Леонтійовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:003:0331) площею 

0,2176 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.21. Пташуку Миколі Володимировичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:003:0332) площею 

0,6000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.22. Смереці Тетяні Леонідівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:025:0110) 

площею 1,4000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.23. Музі Галині Петрівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:001:0250) площею 0,1190 га для 

індивідуального садівництва. 

1.24 Павлюк Лідії Василівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:032:0042) 

площею 0,1730 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.25 Рябову Ігорю Васильовичу земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 682558600:02:006:0009) 

площею 0,2115 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.26 Рябову Ігорю Васильовичу земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 



Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 682558600:02:005:0041) 

площею 0,1985 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.27 Вонсовичу Ігорю Євгеновичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:003:0326) площею 0,3973 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

1.28 Куцій Галині Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:04:002:0887) 

площею 0,1819 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.29 Чмілю Володимиру Андрійовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:001:0244) площею 

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.30 Чмілю Володимиру Андрійовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:001:0251) площею 

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства. 

2. Начальнику відділу № 4 Управління надання адміністративних послуг 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.). 

 

 

 Секретар міської ради                                                                                            Роман ВОЗНЮК  

 


