
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
VIІ сесії міської ради VIIІ скликання 

 

25 березня 2021 року № 33 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) та  

затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок 

згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України 

 

 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у власність: 

1.1. Рижовій Тетяні Олександрівні земельну ділянку по вул. Лісова дача, 28 в с. Пліщин 

(кадастровий номер 6825586000:01:001:0223) площею 2500 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

1.2. Рижовій Тетяні Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:014:0011) площею 610 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.3. Рижовій Тетяні Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0346) площею 1184 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.4. Рижовій Тетяні Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0348) площею 2784 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.5. Рижову Ігорю Юрійовичу земельну ділянку по вул. М. Красюка, 27 в с. Пліщин 

(кадастровий номер 6825586000:01:002:0302) площею 2500 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

1.6. Рижову Ігорю Юрійовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0364) площею 783 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 



1.7. Рижовій Вікторії Іванівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0454) площею 3174 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.8. Гайдашук Катерині Петрівні земельну ділянку по вул. Корчагіна, 19 в с. Плесна 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0286) площею 1056 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

1.9. Пасічник Надії Василівні земельну ділянку по вул. Молодіжній, 16 в с. Плесна 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0244) площею 1554 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

1.10. Матвійчуку Володимиру Петровичу земельну ділянку по вул. Березина, 19 в 

с. Плесна (кадастровий номер 6825585800:01:001:0227) площею 2500 кв. м для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

1.11. Верхогляд Неллі Анатоліївні земельну ділянку по вул. Молодіжній, 23 в с. Плесна 

(кадастровий номер 6825585800:01:003:0301) площею 2500 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

1.12. Савчуку Петру Романовичу земельну ділянку по вул. Івана Франка, 30 в с. Жилинці 

(кадастровий номер 6825585800:03:001:0142) площею 2500 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

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

121 Земельного кодексу України та передати у власність: 

2.1. Плаксі Михайлу Івановичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0262) площею 1000 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.2. Ткачук Лесі Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0261) площею 1272 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.3. Ткачук Лесі Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0337) площею 1195 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.4. Ткачук Лесі Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0367) площею 1803 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.5. Каліновському Олександру Леонідовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0266) площею 900 кв. м 

для ведення особистого селянського господарства. 

2.6. Балицькому Миколі Вікторовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0353) площею 2131 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.7. Балицькому Миколі Вікторовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0359) площею 972 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.8. Ткачуку Анатолію Андрійовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0338) площею 1338 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.9. Ткачуку Анатолію Андрійовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0356) площею 1860 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.10. Пісному Сергію Васильовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 



міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0333) площею 882 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.11. Пісному Сергію Васильовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0363) площею 2900 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.12. Пісному Сергію Васильовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0365) площею 2553 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.13. Миронюк Аліні Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0361) площею 3500 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.14. Григорчуку Валерію Васильовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0273) 

площею 8650 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.15. Данильчуку Олександру Володимировичу земельну ділянку в межах с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0270) площею 2376 кв. 

м для ведення особистого селянського господарства. 

2.16. Пасічник Надії Василівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0303) площею 8000 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.17. Андрощук Людмилі Костянтинівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0226) площею 1517 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.18. Андрощук Людмилі Костянтинівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0267) площею 1984 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.19. Андрощук Людмилі Костянтинівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0206) площею 2497 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.20. Ляшук Людмилі Миколаївні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0302) площею 2500 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.21. Ковальчук Ірині Олексіївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:019:0005) площею 10000 кв. 

м для ведення особистого селянського господарства. 

2.22. Шикеруку Сергію Олеговичу земельну ділянку за межами населеного пункту с. 

Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0833) площею 

1730 кв. м для ведення особистого селянського господарства. 

2.23. Савчуку Петру Романовичу земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0141) площею 1451 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.24. Савчук Людмилі Іванівні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0139) площею 1500 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства. 

3. Начальнику відділу у Шепетівському районі Головного управління Держгеокадастру 

Хмельницької області внести зміни в земельно-облікові документи. 

4. 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 

 


