
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

46 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

02 жовтня  2019 року с. Судилків №    24 

    

Про розгляд проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 

121 Земельного кодексу України 

 

Відповідно до   ст.118, 121 Земельного кодексу України та керуючись  п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

передати: :        

1.1. Галт Ірині Олексіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,2500 га кадастровий номер 

6825589000:06:023:0032,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Траулин) 

Хмельницька область, Шепетівський район;  

1.2. Гордійчук Людмилі Василівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,6172 га кадастровий номер 

6825587500:03:023:0015, яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Серединці) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.3. Гордійчуку Миколі Дмитровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,2000 га кадастровий номер 

6825587500:03:023:0016, яка розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Серединці) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.4. Дикуну Олександру Олександровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,8352 га кадастровий номер 



6825588500:07:018:0010,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.5. Свешніковій Тетяні Володимирівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,8351 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0005,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.6. Кислому Сергію Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0011,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.7. Хролю Роману Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0008,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.8. Хролю Олегу Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0007,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.9. Кухарському Ігорю Андрійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0054,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.10. Макаришину Вячеслав Іванович у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0004,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.11. Войтюку Володимиру Михайловичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0009,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 



1.12. Тюріну Віктору Михайловичу  у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0006,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.13. Михальчуку Руслану Івановичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0019,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.14. Болюху Віталію Івановичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0024,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.15. Дячуку Петру Степановичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0012,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.16. Романчуку Юрію Михайловичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0014,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.17. Романчуку Миколі Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,8350 га кадастровий номер 

6825588500:07:018:0013,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Лозичне) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.18. Чайці Тетяні Василівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,0990 га кадастровий номер 

6825588500:07:006:0017, яка  розташована  за межами   населеного  пункту   

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.19. Пяскорській Тетяні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 



призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,1987 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0315,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с. 

Серединці) Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.20. Довгалюк Тетяні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,3997 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0316, яка розташована  за межами   населеного  пункту  (с. Серединці) 

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.21. Лебідь Ілоні Петрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,1996 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0317,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с. 

Серединці) Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.22. Лебідю Вадиму Олександровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,7225 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0319, яка розташована  за межами  населеного пункту  (с. Серединці) 

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.23. Соколовському Вадиму Олександровичу у приватну власність земельну 

ділянку зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної 

власності для ведення  особистого селянського господарства площею 0,1946 га 

кадастровий номер 6825587500:03:004:0320,  яка  розташована  за межами   населеного  

пункту  (с. Серединці) Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський 

район; 

1.24. Соколовській Ірині Олександрівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,1860 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0323, яка розташована  за межами населеного  пункту  (с. Серединці) 

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.25. Тихонюку Василю Арламовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,4993 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0324,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с. 

Серединці) Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.26. Юр’євій Мілі Василівні  у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,1970 га кадастровий номер 



6825587500:03:004:0325,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с. 

Серединці) Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.27. Шевчук Лесі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,1986 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0326,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с. 

Серединці) Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.28.  Хрипливій Марті Тимофіївні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,1633 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0327,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с. 

Серединці) Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.29.  Козіцькій Мирославі Вадимівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,1627 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0328,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с. 

Серединці) Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.30.  Русняк Лідії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,4923 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0329,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с. 

Серединці) Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.31.  Махінчуку Андрію Васильовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,00 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0004,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с. Судилків)                   

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.32.  Шаркову Івану Леонідовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,00 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0005,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с. Судилків)                   

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.33.  Добринському Роману Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,00 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0006,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с. Судилків)                   

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 



1.34.  Шевчуку Володимиру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,2940 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0336,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с.Серединці)                   

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.35.  Ковалику Володимиру Андрійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,5983 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0071,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с.Новичі)                   

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

2.  Власники земельних ділянок при здійснені діяльності, пов’язаної з порушенням 

поверхневого шару ґрунту, зобов’язані отримати в установленому законодавством 

порядку спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) земельної ділянки в органах, що здійснюють державний контроль за 

використанням та охороною земель.   

 

 

 

Сільський голова          Т.Котик 


