
 

 

     

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

48 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

22 листопада  2019року 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. Румаку Андрію Анатолійовичу 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 1.8185 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0314, яка розташована  за межами  населеного  пункту   (с.Серединці) 

Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої  земельної 

ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:004:0512); 

1.2. Тимощук Юлії Юріївні  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 0.2400 га кадастровий номер 

6825588500:07:012:0737, яка розташована за межами населеного пункту  (с.Білокриниччя) 

Хмельницька область, Шепетівський район; 

1.3. Аврамчуку Петру 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 0.4000 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0339,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту  (с.Серединці) 

Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки   кадастровий номер  6825587500:03:004:0512);  

1.4. Давидюку  Вадиму 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 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:028:0055,  яка розташована  за межами  населеного  пункту  (с.Судилків) 

Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:028:0005).   

1.5. Блиставцю Олександру 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 2,0000 га кадастровий номер 

6825587500:03:027:0016,  яка  розташована за межами населеного  пункту (с.Серединці) 

Хмельницька область, Шепетівський район; (як частину раніше сформованої  земельної  

ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:027:0013); 

1.6. Дубовському 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 1.7000 га 

кадастровий номер 6825585600:05:027:0034,  яка  розташована  за межами   населеного  

пункту   (с.Поляна) Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:027:0011); 

1.7. Балінському Олександру Михайловичу  у приватну власність земельну ділянку 

зі зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства   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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0048,  яка  розташована  за 

межами населеного  пункту (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район; (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001); 

1.8. Чайці Віктору Олександровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства   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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0075,  яка розташована за 

межами  населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район; (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки, кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.9. Коряці Володимиру Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства   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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0055, яка розташована за 

межами населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.10. Ребекевші Василю Юрійовичу  у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства   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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0073, яка розташована за 

межами  населеного  пункту  (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.11. Кожану Артему Сергійовичу  у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства   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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0069, яка розташована за 

межами населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.12. Іваницькому Леоніду Вікторовичу  у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства   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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0068, яка розташована за 

межами населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.13. Галушку Анатолію Миколайовичу  у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства   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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0080,  яка розташована за 

межами населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.14. Сєнькову Віталію Юрійовичу  у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства   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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0057, яка розташована за 

межами  населеного  пункту  (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.15. Левченку Андрію Костянтиновичу  у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства   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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0071,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.16. Штеню Анатолій Петрович  у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення(01.02 – землі для ведення фермерського господарства   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 2.0000 

га кадастровий номер 6825588500:06:030:0078,  яка  розташована  за межами   населеного  

пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:033:0001). 

1.17. Чешуку Денису Володимировичу  у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства     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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0077, яка розташована за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.18. Воронову  Миколі Дмитровичу  у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства   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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0049,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.19. Данюку Юрію Володимировичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення(01.02 – землі для ведення фермерського господарства   

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 2.0000 

га кадастровий номер 6825588500:06:030:0065,  яка  розташована  за межами   населеного  

пункту (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:033:0001). 

1.20. Чайці Юрію Михайловичу  у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського господарства       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 2.0000 

га кадастровий номер 6825588500:06:030:0076,  яка  розташована  за межами   населеного  

пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:033:0001). 

1.21. Зінчуку Сергію Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства   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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0067,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.22. Христюку Володимиру Степановичу  у приватну власність земельну ділянку 

зі  зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0060,  яка  розташована  за 



межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.23. Демчику Валерію Миколайовичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:033:0012,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.24. Гончару Дмитру Миколайовичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0052,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.25. Яворському Василю Дмитровичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:033:0007,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.26. Семенюку Василю Михайловичу у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0074,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.27. Довгалюку Володимиру Анатолійовичу  у приватну власність земельну 

ділянку зі  зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0053,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.28. Водясову  Олегу Анатолійовичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:033:0013,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.29. Перовському Миколі Олександровичу у приватну власність земельну ділянку 

зі  зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0056, яка розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки   кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.30. Котику Руслану Олександровичу у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0050,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.31. Єжову Миколі Миколайовичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0066,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої  земельної ділянки   кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.32. Шеренговському Леоніду Станіславовичу  у приватну власність земельну 

ділянку зі  зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:033:0009,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.33. Новікову Олександру Валерійовичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:033:0010, яка розташована за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.34. Шпаку В’ячеславу В’ячеславовичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0062, яка розташована за 

межами населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.35. Шпаку В’ячеславу Петровичу у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0063, яка розташована  за 

межами  населеного  пункту  (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої  земельної ділянки кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.36. Васику Володимиру Івановичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0064, яка розташована за 

межами населеного  пункту  (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.37. Колеснику Олександру Віталійовичу  у приватну власність земельну ділянку 

зі  зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0070, яка розташована за 

межами населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.38. Удовиченко Сергію Васильовичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0059, яка розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.39. Тригубцю Павлу Святославовичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0058, яка розташована за 

межами населеного  пункту  (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.40. Казмірчук Марії Михайлівні  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0054, яка розташована за 

межами населеного  пункту (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.41. Павлюку Олександру Анатолійовичу  у приватну власність земельну ділянку 

зі  зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0051, яка розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.42. Островському Олексію Васильовичу  у приватну власність земельну ділянку 

зі  зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0079, яка розташована за 

межами населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.43. Олійнику Ігорю Васильовичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0072,  яка  розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки   кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.44. Луцюку Володимиру Олександровичу  у приватну власність земельну ділянку 

зі  зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:033:0011, яка розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.45. Чернушичу Юрію  Івановичу  у приватну власність земельну ділянку зі  

зміною виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського 

господарства 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 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:030:0061, яка розташована  за 

межами   населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001). 

1.46. Чайці Миколі Григоровичу  у приватну власність земельну ділянку зі  зміною 

виду цільового призначення (01.02 – землі для ведення фермерського господарства 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 2.0000 

га кадастровий номер 6825588500:06:033:0008  ,  яка  розташована  за межами   

населеного  пункту   (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:033:0001). 

1.47. Молодиці Ганні 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 2,0000 га кадастровий номер 

6825589000:06:022:0012,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Траулин) 

Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої ділянки  

кадастровий номер  6825589000:06:022:0005). 

1.48. Попку Віталію 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 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:028:0054,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Траулин) 

Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки   кадастровий номер  6825588500:06:028:0005). 

1.49. Бученку 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 1,7700 га кадастровий номер 

6825585600:05:027:0108,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Поляна) 

Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:027:0012). 

1.50. Антонюку Володимиру 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 2,0000 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0169,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с. Новичі) 

Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:017:0067). 

1.51. Савчук Ользі 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 0,60 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0171,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с. Новичі) 

Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:017:0067). 

1.52. Войтюку Павлу 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 1,7700 га кадастровий номер 

6825585600:05:027:0111,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Поляна) 



Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:027:0012). 

1.53. Тимошишину Віталію 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 1,7700 га кадастровий номер 

6825585600:05:027:0110,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Поляна) 

Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:027:0012). 

1.54. Сироті Віталію Валентиновичу 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 1,7700 га кадастровий номер 

6825585600:05:027:0113,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Поляна) 

Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:027:0012). 

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 

  

 


