
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

36  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

 23 січня 2019 року                                  с.Судилків                                         №   14 

 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст.118, 121 Земельного 

кодексу України 

 

Відповідно до статей 118, 121 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання 

громадян, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл: 

1.1. Писарівці Марії Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:014:0008), яка розташована за межами населених 

пунктів (с. Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.2. Омельчуку Олександру Євгеновичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:014:0008), яка розташована за межами населених 

пунктів (с. Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.3. Омельчук Наталії В’ячеславівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,30 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:014:0008), яка розташована за межами населених 



пунктів (с. Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.4. Румаку Андрію Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:004:0512), яка розташована за межами населених 

пунктів( с. Серединці) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області.  

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.5. Шевчуку Володимиру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,30 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825587500:03:004:0512), яка розташована за 

межами населених пунктів (с. Серединці) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.6. Алексюку Олександру Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.7. Нікольчуку Олександру Петровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.8. Беркуті Артему Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 



Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.9. Козаку Богдану Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.10. Кузьомку Олександру Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.11. Галайку Вадиму Валерійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.12. Олійнику Олександру Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.13. Михальчуку Віталію Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.14. Франчуку Сергію Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 



категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.15. Артерчуку Олегу Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.16. Ровінському Віктору Станіславовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.17. Мовчану Андрію Андрійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,84 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:030:0016), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.18. Андрушку Олександру Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:033:0015), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.19. Миронцю Івану Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,17 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:033:0015), яка розташована за межами населених 



пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни – для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.20. Чайці Володимиру Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,17 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:033:0015), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.21. Вондрачику Дмитру Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,87 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:005:0084), яка розташована за 

межами населених пунктів (с. Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.22.Кузнєцову Сергію Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,87 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:005:0084), яка розташована за межами населених 

пунктів (с. Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.23.Касянчуку Володимиру Олеговичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,87 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:005:0084), яка розташована за межами населених 

пунктів (с. Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.24. Павловському Роману Павловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,87 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:005:0084), яка розташована за межами населених 

пунктів (с. Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 



Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.25. Панчуку Ігорю Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,87 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:005:0084), яка розташована за межами населених 

пунктів (с. Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.26. Коломійчуку Василю Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,87 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:005:0084), яка розташована за 

межами населених пунктів (с. Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.27. Нюньку Олегу Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:003:0002), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Хролин) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.28. Боссу Анатолію Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,94 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:013:0014), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.В.Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.29. Молодиці Ганні Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,94 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:013:0014), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.В.Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.30. Міщуку Богдану Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 



категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:020:0013), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.В.Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.31. Тимошишину Віталію Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,77 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:027:0012), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Поляна) Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.32. Бученку Володимиру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,77 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:027:0012), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Поляна) Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.33. Панасюку Федору Паісійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,77 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:027:0012), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Поляна) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.34. Войтюку Павлу Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,77 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:027:0012), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Поляна) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.35 Сироті Віталію Валентиновичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,77 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:027:0012), яка розташована за межами населених 



пунктів (с.Поляна) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.36. Гончару Сергію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,77 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:027:0012), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Поляна) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.37. Вільбіцькому Юрію Валентиновичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:031:0367), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.38. Яцишину Віктору Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:031:0367), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.39. Корнєву Сергій Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:029:0003), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Пашуки) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.40. Чуюку Владиславу Миколайовичу  на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,20 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:021:0035), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 



Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.41. Дацюк Людмилі Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,40 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:004:0012), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.42. Пасічник Оксані Іллінічні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,5806 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825581800:03:009:0005), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Вовківці) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.43. Балінському Олександру Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0001), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.44. Чернушичу Юрію Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.45. Шпаку Вячеславу Петровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.46. Гончару Дмитру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 



категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.47. Христюку Володимиру Степановичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0001), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.48. Синицькому Радіону Олеговичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.49. Воронову Миколі Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.50. Шпаку В’ячеславу В’ячеславовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.51. Павлюку Олександру Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0001), яка розташована за 



межами населених пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.52. Болюху Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0001), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.53. Казмірчук Марії Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.54. Тригубцю Павлу Святославовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001, яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.55. Удовиченку Сергію Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001, яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.56. Павлюку Анатолію Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,37га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:023:0002, яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Пашуки) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 



Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.57. Перовському  Миколі Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0001, яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.58. Коряці Володимиру Юрійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001, яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.59. Котику Руслану Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001, яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.60. Довгалюку Володимиру Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0001, яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.61. Сєнькову Віталію Юрійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0001, яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.62. Ващуку Сергію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 



категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:027:0012, яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Серединці) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.63. Лапшину Сергію Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:005:0085), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Городище) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни–01.03-для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

2. Виготовлені матеріали подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                      Т.М. Котик 
 


