
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     
                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

24 червня 2021 року № 46 
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. Поліщуку Анатолію Анатолійовичу земельну ділянку по вул. Українській, 15 в 
с. Пліщин (кадастровий номер 6825586000:01:001:0257) площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
1.2. Ткачуку Віктору Олександровичу земельну ділянку по вул. Валі Котика, 12 в 
с. Пліщин (кадастровий номер 6825586000:01:002:0345) площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
1.3. Дудар Тамарі Василівні земельну ділянку по вул. Лесі Українки, 13 в с. Пліщин 
(кадастровий номер 6825586000:01:001:0264) площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). 
1.4. Янчуку Івану Михайловичу, Джус Оксані Сергіївні земельну ділянку по вул. Зарічній, 
39 в с. Пліщин (кадастровий номер 6825586000:01:001:0270) площею 2500 кв. м для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: 
Янчуку Івану Михайловичу – 1/2, Джус Оксані Сергіївні – 1/2. 
1.5. Поліщук Любові Олександрівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 



міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0286) площею 0,2500 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
1.6. Шевченко Вірі Андріївні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 
ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0354) площею 0,1500 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
1.7. Тарасюк Ларисі Ульянівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 
ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0311) площею 0,4400 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
1.8. Никитюку Василю Михайловичу земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської 
міської ради (кадастровий номер 6825585800:01:001:0235) площею 0,1910 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
1.9. Семенюк Валентині Йосипівні земельну ділянку по вул. Островського, 33-А в 
с. Жилинці (кадастровий номер 6825585800:03:001:0150) площею 0,2500 га 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. Ткачуку Віктору Олександровичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 
міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0357) площею 0,1718 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.2. Ткачуку Віктору Олександровичу земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 
міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0375) площею 0,3535 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.3. Ткачук Ніні Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 
Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:001:0508) площею 0,4000 га 
для ведення особистого селянського господарства. 
2.4. Хмельничій Катерині Станіславівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської 
міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0369) площею 0,3669 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.5. Хмельничому Станіславу Вікторовичу земельну ділянку за межами населеного пункту 
с. Пліщин Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0279) 
площею 0,5146 га для ведення особистого селянського господарства. 
2.6. Білозуб Тетяні Василівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 
ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0377) площею 0,2043 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.7. Білозуб Тетяні Василівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 
ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0378) площею 0,1613 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.8. Білозуб Тетяні Василівні земельну ділянку в межах с. Пліщин Шепетівської міської 
ради (кадастровий номер 6825586000:01:002:0380) площею 0,1787 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.9. Білозуб Тетяні Василівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 
Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:02:005:0032) площею 1,3900 га 
для ведення особистого селянського господарства. 
2.10. 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. 
2.11. 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. 
2.12. Джус Оксані Сергіївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 
Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0280) площею 0,1200 га 



для ведення особистого селянського господарства. 
2.13. Джус Оксані Сергіївні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 
Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825586000:01:001:0285) площею 0,1507 га 
для ведення особистого селянського господарства. 
2.14. Федоровій Тетяні Іванівні земельну ділянку в межах с. Плесна Шепетівської міської 
ради (кадастровий номер 6825585800:01:003:0313) площею 0,1949 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.15. Дудар Ользі Василівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 
Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0865) площею 0,1778 га 
для ведення особистого селянського господарства. 
2.16. Федорчук Світлані Миколаївні земельну ділянку за межами населеного пункту 
с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0861) 
площею 0,1598 га для ведення особистого селянського господарства. 
2.17. Шпендюку Максиму Володимировичу земельну ділянку за межами населеного 
пункту с. Плесна Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0832) 
площею 0,1714 га для ведення особистого селянського господарства. 
2.18. Козельській Надії Петрівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 
Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:002:0863) площею 0,1499 га 
для ведення особистого селянського господарства. 
2.19. Яцюк Христині Петрівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Плесна 
Шепетівської міської ради (кадастровий номер 6825585800:04:023:0492) площею 0,5000 га 
для ведення особистого селянського господарства. 
2.20. Сав’юк Лесі Станіславівні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської 
міської ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0145) площею 0,4423 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.21. Сав’юк Лесі Станіславівні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської 
міської ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0144) площею 0,2577 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.22. Семенюк Валентині Йосипівні земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської 
міської ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0152) площею 0,1523 га для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.23. Каленському Францу Івановичу земельну ділянку в межах с. Жилинці Шепетівської 
міської ради (кадастровий номер 6825585800:03:001:0153) площею 1,0000 га 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 
 
 
 
 


