
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

РІШЕННЯ 
ХІІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

29 липня 2021 року № 36 

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. Хмельничому Олександру Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0288) площею 0,3192 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.2. Ткачуку Ігорю Володимировичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0394) площею 0,2193 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.3. Ткачуку Ігорю Володимировичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0396) площею 0,2283 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.4. Бондаренко Людмилі Володимирівні земельну ділянку в межах с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0389) площею 0,1500 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.5. Бондаренко Людмилі Володимирівні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0514) 

площею 0,3815 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.6. Бондаренко Людмилі Володимирівні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0534) 

площею 0,6685 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.7. Степанюку Юрію Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0398) площею 0,0629 га для ведення 



особистого селянського господарства. 

1.8. Шпаку Миколі Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0387) площею 0,4372 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.9. Шпаку Миколі Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0355) площею 0,2177 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.10. Шпаку Миколі Миколайовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0395) площею 0,3451 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.11. Михайленко Ірині Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0340) площею 0,2055 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.12. Михайленко Ірині Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0392) площею 0,2028 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.13. Михайленко Ірині Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0393) площею 0,2302 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.14. Семенюку Вадиму Вікторовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0269) площею 0,1539 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.15. Семенюку Вадиму Вікторовичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0400) площею 0,1080 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.16. Грицюк Світлані Олегівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0530) площею 1,5449 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.17. Плаксі Антоніні Іванівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0507) площею 0,2526 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.18. Плаксі Антоніні Іванівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0536) площею 0,2347 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.19. Кас’ян Катерині Анатоліївні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0542) 

площею 0,2154 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.20. Базилюк Лілії Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0535) площею 0,1500 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.21. Семенюк Тетяні Петрівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0455) площею 0,2256 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.22. Семенюк Тетяні Петрівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0540) площею 0,2624 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.23. Тарасюк Ганні Василівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 

ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0315) площею 0,2455 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.24. Тимчуку Анатолію Васильовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0310) площею 0,1165 га для ведення 

особистого селянського господарства. 



1.25. Тимчуку Анатолію Васильовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0312) площею 0,2370 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.26. Мельнику Андрію Петровичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0238) площею 1,0136 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.27. Унольту Івану Владиславовичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 

міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0309) площею 0,2868 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.28. Ковризі Євгені Андріївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0821) площею 0,2031 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.29. Ковризі Євгені Андріївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0830) площею 0,1969 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.30. Сурник Наталії Григорівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0869) площею 0,2000 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.31. Сурник Наталії Григорівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0823) площею 0,4000 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.32. Ябі Олені Іванівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0867) площею 0,2924 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.33. Андрощуку Миколі Петровичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0851) 

площею 0,2682 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.34. Андрощуку Миколі Петровичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0905) 

площею 0,2873 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.35. Матвійчук Наталії Володимирівні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0873) 

площею 0,1413 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.36. Матвійчук Наталії Володимирівні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0296) 

площею 0,1653 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.37. Шемчук Анжелі Анатоліївні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0842) 

площею 0,3267 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.38. Шемчук Анжелі Анатоліївні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0853) 

площею 0,1884 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.39. Музі Галині Петрівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0004) площею 0,1872 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.40. Тріщ Майі Петрівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0872) площею 0,5339 га 

для ведення особистого селянського господарства. 

1.41. Бохан Людмилі Володимирівні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:031:0003) 

площею 0,1416 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.42. Тарабан Валентині Миколаївні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської 



міської ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0157) площею 0,1826 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.43. Савчуку Віталію Юрійовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Жилинці Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:007:0021) 

площею 1,3281 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.44. Корнійчуку Роману Степановичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Жилинці Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:007:0020) 

площею 1,3281 га для ведення особистого селянського господарства. 

1.45. Шведу Володимиру Леонідовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 

с. Жилинці Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:007:0022) 

площею 1,3281 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 

 

 

 

 


