
 

  

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

51 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2019 року                                 с.Судилків                                    № 32 

 

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. Блиставцю Андрію Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825587500:03:009:0048), 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. Федорчук Оксані Георгіївні 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 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.3. Пилюгіну Віктору 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 0,37 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:004:0014), 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. 



1.4. Пилюгіній Олені 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 0,30 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:004:0014), 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. 

1.5. Стецюк Ользі 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 0,73 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:004:0014), 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. 

1.6. Дубінчуку Андрію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,3942 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:004:0014), 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. 

1.7. Євич Данні 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 1,05 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:03:001;___),  яка 

розташована в межах с.Мальованка, вул. Садова Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.8. Муравському Віталію Івановичу 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 1,70 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:03:001;___),  яка розташована в межах с.Мальованка, вул. Садова Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.9. Франчук Наталіі 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 0,22 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:013:0002), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.10. Страдецькій Надії Володимирівні 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:02:003;___),  яка розташована в межах с. Жолудки, вул. М. Франчука 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.11. Джежулі Марьолі Анатоліївні 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 0,21 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:01:001;___),  яка розташована в межах с. Новичі, вул. Черняховського 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.12. Інжиєвському Олександру Мечеславовичу 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 0,31 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:01:003;___),  яка розташована в межах с. Новичі, вул. Черняховського 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.13. Охрімчук Наталії 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 0,15 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:031:0291), 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. 

1.14. Шеренговській Світлані Федорівні 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 6825589000:06:023:0033), 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. 

1.15. Парфенюк Світлані Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,5726 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:018:0230), яка розташована за межами населених пунктів 

(с. Березне ) 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. Верхогляд Надії Маркіянівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності орієнтовною 

площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:01:008;___),яка 

розташована в межах с.Судилків, Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області. 

1.17. Ушаковій Валентині 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 0,40 га із земельної ділянки 



(кадастровий номер 6825589000:06:024:0019), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.18. Гончаруку Миколі Івановичу 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 

6825588500:04:001;___),  яка розташована в межах с.Лозичне, вул.Вишнева Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

        1.19. Кушніруку Дмитру Олеговичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,79 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825581800:03:006:0085), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

        1.20. Шемчук Тамарі 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0172), 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. 

1.21. Чешку Дмитру Євгеновичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825589000:06:009:0003), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Савичі) 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. Прохорчуку Юрію 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 6825589000:06:009:0003), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Савичі) 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. Козаку Миколі 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 0,18 га із земельної ділянки (кадастровий номер 



6825589000:06:016:0159), 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. 

1.24. Синяк Марії 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 0,13 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:06:023:0033), 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. 

1.25. Осецькому Сергію 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 6825588500:06:033:0015) 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. 

1.26. Слободенюку Валентину Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,55 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:039:0007), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Красносілка) 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. Харченку Богдану 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 6825589000:06:009:0003), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Савичі) 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. Харченко Інні Іллівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

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

6825589000:06:009:0003), яка розташована за межами населених пунктів (с.Савичі) 

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. Каліновському Сергію Ярославовичу 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 6825585600:05:025:0024), 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. 

1.30. Нюньку Віктору Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,86 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:027:0064), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.31. Репецькому Миколі Євгеновичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,60 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:027:0064), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.32. Шикеруку Анатолію 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 0,50 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:001:0532), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.33.  Гордійчуку Ігорю Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825587500:03:009:0048), 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. 

1.34. Васюшкіну Максиму 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 6825587500:03:009:0048), 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. 

1.35.  Андрійчук Катерині 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:009:0048), 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. 

1.36. Миропольському Тарасу Валентиновичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0003), 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. 

1.37.Лабунець Олені 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 2,00 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:06:033:0003), 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. 

1.38. Котику Миколі Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0003), 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. 

1.39.  Котик Наталії 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0003), 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. 

1.40. Бадюк Надії Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

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



6825588500:06:033:0015), 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. 

1.41. Тріщуку Ярославу 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 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.42. Гайдачуку Василю Германовичу 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 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.43. Косар Світлані Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.44. Лінник Тетяні 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.45. Гордійчук Юлії 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 2,00 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:06:033:0015), яка розташована за межами населених пунктів (с. Судилків) 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.46. Кондрацькій Олені 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.47. Сокирку Тарасу 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 6825588500:06:033:0015), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.48. Леонець Світлані 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. Байцару Роману 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 0,45 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:004:0014), 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. 

1.50. Зарембі Миколі 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 0,37 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:004:0014), 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. 

1.51. Миропольській-Котик Олені 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 2,00га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 



1.52. Верхогляду Віталію Олександровичу  на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності орієнтовною 

площею 0,12га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:01:001:___),  яка 

розташована в межах с. Новичі , Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

1.53. Білоус Тетяні 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 0,24 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:05:031:0310), 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. 

1.54. Андрєєвій Тетяні Віталіївні 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 0,12 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:004:0013), 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. 

1.55. Карнатовський Дмитро Юрійович 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 6825582300:04:004:0014), 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. 

1.56. Дударю Олександру Максимовичу 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 0,35 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0064), 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. 

1.57. Сироті Володимиру Анатолійовичу 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 0,45 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:01:003;___),  яка розташована в межах с.Новичі, вул. Черняховського 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.58. Цимбалюк Людмилі Іллівні 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 6825585600:06:022:0051), 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. 

1.59. Ящуку Віталію Геннадійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності орієнтовною 

площею 0,12га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:05:003:___),  яка 

розташована в межах с.Траулин, Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

1.60. Галт Світлані Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності орієнтовною 

площею 0,12га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:05:003:___),  яка 

розташована в межах с.Траулин, Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

1.61. Урупі Людмилі 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 0,31 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0064), 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. 

1.62. Сабадах Оксані 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 0,49 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:01:001;___),  яка 

розташована в межах с.Новичі, вул. Шевченка Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області. 

1.63. Ящуку Олегу Віталійовичу 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 6825589000:06:023:0033), 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. 

1.64. Сидорчук Катерині 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 6825589000:06:024:0019), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.65. Марчик Ганні Анатоліївна 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 0,68 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0065), 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. 

1.66. Сюську Сергію Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.67. Сюську Андрію Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.68. Андрушко Оксані Анатоліївні 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 6825585600:06:022:0051), 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. 

1.69. Охрімцю Андрію Васильовичу 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 

6825585600:03:003;___),  яка розташована в межах с.Мальованка, вул. Лісова Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.70. Гнатюк Інні 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.71. Яворській Юлії 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015, 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. 

1.72. Мойпанюк Лілії 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.73. Савчук Оксані 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 2,00 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:06:033:0015), 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. 

1.74. Денищуку Сергію Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:07:001:0003), 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. 

1.75. Мовчану Івану 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 0,60 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:012:0731), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Білокриниччя) 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. 

1.76. Паляниці Олександру Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. 



1.77. Гордійчук Тетяні Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825585600:06:022:0051), 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. 

1.78. Васильченко Тетяна Вікторівна 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 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.79. Васильченко Тамарі Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.80. Паляниці Людмилі 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.81. Огороднику Миколі 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 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.82. Нюнько Галині Станіславівні 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 6825589000:07:012:0128), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 



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

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

особистого селянського господарства. 

1.83. Яковець Оксані 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 0,16 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:012:0128), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.84. Ковалику Миколі Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,15 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:031:0291), 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. 

1.85.  Бачинській Валентині 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 6825589000:06:023:0033), 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. 

1.86. Ковальчук 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:001:0003), 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. 

1.87.  Троцу Василю 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 0,26 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:023:0033), 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. 

1.88.  Троцу Дмитру 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 0,26 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:023:0033), 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. 

1.89. Чайці Катерині 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 0,20 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:024:0019), яка розташована за межами населених пунктів  

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.90. Чайці Василю 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 0,35 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:024:0019), яка розташована за межами населених пунктів  

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.91. Кухарчук Галині 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 0,12 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:008:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.92. Сослюку Миколі Михайловичу 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 0,35 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:001;___),  яка розташована в межах с.Судилків, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.93. Мошкіну Володимиру Івановичу 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 0,36 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:05:003;___),  яка розташована в межах с.Рудня Новенька, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.94. Стецюк Валентині Станіславівні 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 0,71 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825581800:03:006:0085), яка розташована за межами населених пунктів  

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



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

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

особистого селянського господарства. 

1.95. Семенюк Ванді Мартинівні 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 0,08 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825581800:03:014:0095), яка розташована за межами населених пунктів  

(с. Вовківчики) 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. 

1.96.  Девелю Андрію Едуардовичу 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 0,18 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002;___),  яка розташована в межах с. Судилків, вул. Бриківська 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.97.  Ковалик Валентині Едуардівні  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 0,08 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002;___),  яка розташована в межах с. Судилків, вул. Бриківська 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.98. Кучерову Леоніду 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:001;___),  яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.99. Шемчуку Дмитру Олеговичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825582300:04:005:0083), 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. 

1.100. Калинюк Тетяні 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 0,15 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:012:0129), яка розташована за межами населених пунктів  

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.101. Михальчук Ользі Пилипівні 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 0,45 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:019:0014), яка розташована за межами населених пунктів  

(с.Рудня-Новенька) 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. 

1.102. Федорович Наталії Володимирівні 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 

6825585600:06:016;___),  яка розташована за межами населених  пунктів (с.Жолудки), 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.103. Огороднику Віталію 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 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.104. Буглак Олександрі Валентинівні  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 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.105. Панасюк Олені 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.106.  Михальчук Світлані 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 0,45 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:019:0014), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Рудня-Новенька) 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. 

1.107.  Остапчуку Миколі Олеговичу 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 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:06:017;___),  яка розташована за межами населених  пунктів (с.Новичі), 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.108. Срібні Наталії 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 0,70 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0024), 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. 

1.109. Хулі Петру Даниловичу 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 6825589000:06:024:0019), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.110. Колоту Андрію Валентиновичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,89 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0064), 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. 

1.111. Троіцькій  Валентині 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.112. Григорчуку Сергію Петровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.113. Кириленко Вікторії 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 0,35 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:009:0016), 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. 

1.114. Тимтишину  Сергію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,17 га із земельної ділянки 

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

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.115. Козак Володимир Григорович 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 6825589000:06:031:0291), 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. 

1.116. Гладчуку Роману Руслановичу 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 0,15 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:010;___),  яка розташована в межах с. Судилків, вул. Красносільська 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.117. Козак Світлана Володимирівна 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 6825589000:06:023:0033), 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. 

1.118. Островській Олександрі Вячеславівні 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 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.119.  Островській Дарині Вячеславівні 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 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.120. Сверчевському Сергію Юрійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825585600:06:022:0051), 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. 

1.121. Руді Каріні 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 2,00 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:06:006:0001 ), яка розташована за межами населених пунктів (с.Климентовичі) 

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. 

1.122. Рудому Івану Лук’яновичу 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 6825588500:06:006:0001 ), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Климентовичі) 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. 

1.123. Бондарчук Аллі Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:006:0001 ), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Климентовичі) 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. 

1.124. Захарчуку Олегу Богдановичу 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 6825588500:06:033:0015), 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. 



1.125. Шуригіну В’ячеславу 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 6825589000:07:013:0002), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.126. Белоусько Олені 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 0,20 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:013:0002), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.127. Косарю Олександру Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.128. Самкову Владиславу Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,45 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:001:0535), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.129. Дяченко Анастасії 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 0,40 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0024), 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. 

1.130. Серветник Людмилі 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 0,13 га із земельної ділянки 



(кадастровий номер 6825588500:07:009:0753), яка розташована за межами населених пунктів 

(с. Білокриниччя) 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. 

1.131. Кондрацькому Владиславу 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 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.132. Островській Марії Вячеславівні 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 6825588500:06:033:0015), 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. 

1.133.  Войтюк Світлані 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 1,10 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002;___),  яка розташована в межах с. Судилків, вул. Ватутіна, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.134. Покотильській Зінаїді Феодосіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності орієнтовною 

площею 0,12га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:04:001:___),  яка 

розташована в межах, с. Поляни, Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

1.135. Дударю Вадиму 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 0,80 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:01:001:___),  яка розташована в межах с. Новичі, вул.Шевченка Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.136. Самковій Наталії Валеріївні 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 6825585600:06:017:0064), 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. 



1.137. Савчук Юлії Євгеніївні 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 0,45 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:02:001:___),  яка 

розташована в межах с. Білокриниччя, вул.Шевченка Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області. 

1.138. Рабощуку Сергію Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,14 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:022:0003), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 

1.139. Замурняк Світлані 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 0.12 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:022:0003), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.05– для індивідуального 

садівництва. 

1.140. Шемчук Лідії 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 0.40 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:03:008:0004), 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. 

1.141. Денисюку Юрію 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 0.30 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:001:0088), 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. 

1.142. Боченко Ганні 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 1,31 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:003:0005), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства. 



1.143. Зайцю Володимиру 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, вул.Шевченка 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.144. Марчук Оксані 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 0,25 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:07:008:0002), яка розташована за межами населених пунктів (с.Велика 

Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.145. Іванюк Оксані 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 0,20 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:031:0280), 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. 

1.146. Чешку Олександру Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825589000:06:009:0003), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Савичі) 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. 

1.147. Чешку Євгену 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 6825589000:06:009:0003), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Савичі) 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.      

1.148. Кордас Лесі Олександрівні 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, вул.Шевченка 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.149. Михальчуку Анатолію Олексійовичу 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 0,45га, із земельної ділянки (кадастровий номер 



6825588500:06:019:0014),  яка розташована в межах с.Рудня - Новенька, вул. Партизанська 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.150. Лабенській Яні 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 1,30 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0066), 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.      

1.151. Римарчук Аліні 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 0,65га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002:____),  яка розташована в межах с.Судилків, вул. Ватутіна Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.152. Мельнику Сергію Болеславовичу 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 0,10 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:010:____),  яка розташована в межах с.Судилків, вул. Красносільська 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.153. Денищуку Михайлу Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825589000:07:001:0532), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

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

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

особистого селянського господарства.     

1.154. Скочдополю Геннадію Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:006:0001), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Климентовичі) 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.     

1.155.  Скочдополь Людмилі Станіславівні 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 6825588500:06:006:0001), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Климентовичі) 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.     



1.156. Гребельному Михайлу Володимировичу 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 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:02:003:____),  яка розташована в межах с.Велика Медведівка, Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.157. Григі Марії Василівні 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 0,48 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:05:005:____),  яка 

розташована в межах с.Рудня-Новенька, вул. Тараса Шевченка  Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області. 

1.158.  Поліщуку Леоніду 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 0,25 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:023:0033), 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.     

1.159.  Марчук Валентині 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 6825589000:06:031:0291), 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.     

1.160. Марчук Валентині Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності орієнтовною 

площею 0,12га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:05:003:___),  яка 

розташована в межах с.Траулин, Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

1.161. Поліщук-Кравчук Світлана Миколаївна 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 0,10 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:008:0002), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

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

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

особистого селянського господарства.     

1.162.  Бабину Віталію Петровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:006:0001), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Климентовичі) 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.   

1.163.  Шудрак Юлії 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 2,00 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:06:028:0056), 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.   

1.164.  Артерчук Нілі Степанівні 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 6825588500:06:028:0056), 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.   

1.165.  Зінчуку Віталію Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), 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.   

1.166.  Лисичину Володимиру 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 6825589000:06:016:0159), 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.   

1.167.  Лисичиній Олені Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825589000:06:016:0160), 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.   

1.168.  Трусовій Катерині 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 6825588500:06:028:0056), 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.   

1.169.  Тимощуку Олександру Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,50 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0066), 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.   

1.170.  Депутат Тетяні Валеріївні 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 6825581800:03:006:0085), яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

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

особистого селянського господарства.   

1.171.  Мусійчуку Сергію Анатолійовичу 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002:____),  яка розташована в межах с.Судилків, вул. Богдана Хмельницького  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.172.  Луценко Руслані 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 0,16 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:04:001:____),  яка розташована в межах с.Лозичне, вул. Вишнева  Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.173.  Хлонь Тетяні Вікторівні 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 1,66 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.174.  Ленку Ігорю 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 6825588500:06:033:0015), 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.   

1.175.  Швецю Ігорю Святославовичу 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 0,14 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:04:001:____),  яка розташована в межах с.Лозичне, вул.Вишнева  Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.176.  Рощенко Тетяні 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:006:0001), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Климентовичі) 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.   

1.177. Нинику Василю Максимовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності орієнтовною 

площею 0,12га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:05:003:___),  яка 

розташована в межах с.Рудня-Новенька, Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

1.178.  Ємцю Сергію Володимировичу  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,20 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:013:0002), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

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

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

особистого селянського господарства.   

1.179.  Куземко Валерію Арісовичу 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 6825589000:07:013:0002), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Велика Медведівка) Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області. 

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

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

особистого селянського господарства.   

1.180.  Можейко Тетяні Миколаївні 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 0,40 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:02:003:____),  яка розташована в межах с.Велика Медведівка, вул.Гагаріна,  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.181. Давидюку Олександру Миколайовичу 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 0,41 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:03:001:____),  яка розташована в межах с.Климентовичі, вул. Тараса Шевченка 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 



1.182. Туринській Інні Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:006:0001), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Климентовичі) 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. 

1.183. Шемчуку 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 0,26 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0172), 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. 

1.184. Шемчуку Роману Анатолійовичу 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 1,4 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:015:____),  яка розташована за межами с.Городище Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.185. Семенюку Ярославу Петровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,45га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:009:0007), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Климентовичі) 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.     

1.186.  Семенюк Тамарі Миколаївні 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, вул. Тараса Шевченка  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.187. Семенюк Наталії 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:006:0001), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Климентовичі) 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.     

1.188. Семенюку Ярославу 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 0.12 га із земельної ділянки 



(кадастровий номер 6825588500:06:009:0007), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Климентовичі) 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 - 01.05– для індивідуального 

садівництва. 

1.189. Житнюк 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:006:0001), яка розташована за межами населених пунктів 

(с.Климентовичі) 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 – для ведення 

особистого селянського господарства.     

1.190. Житнюк Тетяні Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності орієнтовною 

площею 0,12га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:05:003:___),  яка 

розташована в межах с.Рудня-Новенька, вул. Тараса Шевченка Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області. 

1.191. Максимовичу Леоніду Петровичу 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 1,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:05:003:____),  яка розташована в межах с.Рудня-Новенька, вул. Тараса Шевченка  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.192.  Гибалюку Дмитру Дмитровичу 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 

6825588500:05:003:____),  яка розташована в межах с.Рудня-Новенька, вул. Тараса Шевченка  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області; 

1.193. Мартиновій Тетяні Едуардівні 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 0,14 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:001:0003), 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.   

1.194.  Королішину Володимиру Володимировичу 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 0,54 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002:____),  яка розташована в межах с.Судилків, Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області. 

 

2. Відмовити у наданні дозволу: 

2.1. Гончаренку Олександру Володимировичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 2,00 га 

для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 



6825585600:05:011:0002, яка розташована за межами населеного пункту с. Мальованка 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.2. Чуловському Олександру Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.3. Середюку Володимиру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.4.  Швецю Володимиру Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.5.  Остапчуку Юрію Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.6. Болюху Дмитру Юрійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.7. Рожку Степану Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.8. Войтюку Роману Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.9. Фещину Олександру Ігоровичу 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 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.10. Пипич Порасковії 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.11. Косовській Лесі 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 2,00 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.12.  Косовському Петру 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 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.13. Косовському Івану 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 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

2.14.  Косовській Антоніні 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених пунктів  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

 

 

 

Сільський голова                                                  Т. Котик 

 

 

 


