
                          

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

40 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

19 квітня  2019 року                                с.Судилків                                           №21 

 
 

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. Козіцькій Мирославі Вадимівні 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 0,20 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 - 01.03– для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.2. Лавренюк Лідії Іванівні 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 0,85 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 - 01.03– для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.3. Лебідь Ілоні Петрівні 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 0,20 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 - 01.03– для ведення 

особистого селянського господарства 

1.4.Соколовській Ірині Олександрівні 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 - 01.03– для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.5.Соколовському Вадиму 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 0.20га 

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 - 01.03– для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.6.  Хрипливій   Марті  Тимофіївні 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 - 01.03– для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.7. Лебідю Володимиру 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 0.65 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:022 : 0002),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. 

1.8. Лебідю Вадиму 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 0.80 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 - 01.03– для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.9.Тихонюку Василю Арламовичу 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 0.50 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 - 01.03– для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.10.Кулик Галині Вікторівні 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 - 01.03– для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.11.Шеренгівській Наталії Володимирівні 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 0.20 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:023 : 0031),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. 

1.12. Загорую Віталію Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825581800:03:006;___),  яка розташована за межами Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області(с.Вовківці). 

1.13.  Водясову Олегу 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 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. 

1.14. Островському Олексію 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 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. 

1.15. Луцюку Володимиру Олексійовичу 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 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. 

1.16. Демчику  Валерію  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 2.00 га 

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. 

1.17. Яворському Василю 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 2.00 га 

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. 

1.18. Давидюку Вадиму 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 2.00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:028:0005), 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. 

1.19.Гордійчуку 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 1.20 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:022:0002), 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. 

1.20.Гордійчук Людмилі 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 0.62 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:023:0013), 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. 

1.21. Верхогляду 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 0.20 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825587500:03:022:0002), 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. 

1.22. Верхогляду Андрію Григоровичу 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 0.20 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства 

1.23. Тимощук Юлії Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0.17 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:07:012:____),яка розташована за межами Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області(с.Білокриниччя). 

1.24. Пяскорській Тетяні 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 0.20 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.25. Львові Аллі Юріївні 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 0.20 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.26. Галушко Анатолію 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 2.00 га 

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 

1.27. Довгалюк Тетяні 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 0.40 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.28. Бумару Сергію 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 0.20 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.29. Шевчук Лесі 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 0.20 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.30. Варибок Галині Іванівні  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:05:005:____), яка розташована в межах с. Рудня-Новенька 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.31. Дубінчук Майї Григорівні 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 0.32 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.32. Іванцю Валерію 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 0.31 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.33. Чабанову Сергію Георгійовичу 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 0.27 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.34. Березі Галині Леонідівні 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 0.25 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.35. Пасинюк Ніні Олександрівні 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 0.29 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.36. Левчук Руслані 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 0.29 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.37. Семеновій Аліні Андріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:05:005:____), яка розташована в межах с. Рудня-Новенька 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.38. Болюху Олександру 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 0.40 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:009:0015), 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. 

1.39. Степанюк Ніні Авилівна 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 6825587500:03:022:0002), 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. 

1.40. Русняк Лідії 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 0.60 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.41. Фурману Володимиру Юрійовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:05:005:____), яка розташована в межах с. Рудня-Новенька 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.42.Дубінчук Марії Володимирівні 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 0.32 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 - 01.03– для ведення особистого 

селянського господарства. 



1.43. Ковалику  Володимиру 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 0.60 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:06: 017:0063), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Новичі) 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. Щербатюк Ніні Олександрівні 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 6825585600:06:017:0069), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Новичі) 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. Левченко Лідії Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:05:005:____), яка розташована в межах с. Рудня-Новенька 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.46.Коробенюк Лілії Петрівні 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 0.50га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:027:0002), 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. 

1.47.  Диравчуку Василю  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 2.00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06: 017:0063), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Новичі) 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.Новікову Олександру 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 2.00 га 

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. Левченку Івану Олександровичу  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:05:005:____), яка розташована в межах с. Рудня-Новенька 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.50. Мамчуру Михайлу Олексійовичу 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 1,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:06: 017:0063), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Новичі) 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. Савчук Ользі Володимирівні 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 0,60 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0067), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Новичі) 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. Шеренговському Леоніду 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 2.00 га 

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. Чайці  Миколі  Григоровичу  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 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. Дубовському 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 2.00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:027:0011), 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. 

1.55. Олійнику Ігору 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 1,70 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:027:0011), 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. 

1.56. Євичу 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 0,20 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:023:0031), 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. 

1.57. Лосєву 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 6825588500:06: 032:0004), 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. Швець Ірині Вікторівні 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 0.15 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:007:0011), 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 

1.59. Коробенюк Аліні Дмитрівні 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 0.50 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:023:0002), 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. 

1.60. Швець Надії Сергіївні 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 0.25 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 - 01.03– для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.61. Юр`євій  Мілі Василівніна  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 0.20 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 - 01.03– для ведення 

особистого селянського господарства. 

1.62. Галт Ірині Олексіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,25 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:06:023:0031), яка розташована за межами с. Траулин Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

 

 

 

Сільський голова                                                 Т.М. Котик 

 

 

 

 

 

 
 


