
 

 

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

29 липня 2020 року                                     с.Судилків                                 № 21 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст.118, 121 Земельного 

кодексу України 

 

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

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 

Шепетівського міськрайонного суду від 03.06.2016 року №2/688/13/16, Постанову 

Верховного Суду №688/2149/15, 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. Басюку Сергію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825587500:01:005:0047), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської 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. Лисенку 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 6825587500:01:005:0047), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської 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. Кожан Ганні Аполітівні 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 0,70 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:02:001:___),  яка розташована в межах с. Березне вул. Слюсара №36 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.4. Блиставець Ніні Віталіївні 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 0,40 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:02:001:___),  яка розташована в межах с. Березне вул. Слюсара №48 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.5. Іщенко Марії Сафівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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 

Судилківської 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. Кордасу Борису Францевичу 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 0,70 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. 

1.7. Ліщуку Валентину 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 0,24 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:04:003:___),  яка розташована в межах с. Поляна вул Лісова 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.8. Лавренюку 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 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825581800:03:017:___),  яка розташована  за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.9. Гринь Валентині Олексіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,08 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.10. Теслюку Сергію 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 0,55 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:01:004:___),  яка розташована в межах с. Серединці  вул. Молодіжна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.11. Гордійчук 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 0,25 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:01:004:___),  яка розташована в межах с. Серединці вул Молодіжна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.12. Рафі Катерині 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 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 



1.13. Давидюку Сергію 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 1,10 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:01:001:___),  яка розташована в межах с. Хролин Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.14. Малаціону Василю Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825585600:05:031:0302), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської 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.  Войтюк Олені 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 0,15 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:01:001:_____),  яка розташована в межах с. Хролин вул. Шевченка 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.16.  Дінко Аллі 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 0,10 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:02:001:_____),  яка розташована в межах с. Красносілка вул. Молодіжна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.17.  Чайці Дмитру 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 0,16 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:05:001:_____),  яка розташована в межах с. Траулин пров. Ушакова 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.18.  Прудніковій Ларисі Григорівні 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. 

1.19. Вознюк 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 6825589000:06:024:0019), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської 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. Совінській Марині 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 0,65 га із земельної ділянки 

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

пунктів Судилківської 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. Мурзі Дмитру 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 0,25 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:03:003:______),  яка розташована в межах с. Мальованка вул. 

Партизанська  Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.22. Тончук 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 6825588500:06:028:0056), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської 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. Сідоренко 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 6825588500:06:028:0056), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської 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.  Воєнчуку Артему 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 1,4953 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:03:011:___),  яка розташована  за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.25.  Поліщук Катерині Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:028:0056), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської 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.  Савчуку Володимиру 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 0,18 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:01:001:______),  яка розташована в межах с. Новичі вул. Шевченка    

1.27.  Антонюку 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 0,52 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:06:017:0475), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської 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. Антонюк Ользі 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 0,51 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:01:001:______),  яка розташована в межах с. Новичі вул.  Шевченка  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.29. Рафі Катерині Іванівні 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 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.30. Рудас Вірі 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 

Судилківської 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.  Болюху Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської 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. Швець Ніні 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 0,10 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:017:______),  яка розташована в межах с. Судилків вул. Героїв Майдану  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.33. Якось Ярославу Борисовичу 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 6825582300:04:029:___),  яка розташована  за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.34. Грига Михайлу Миколайовичу 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 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.35. Остапчук Ганні 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 0,17 га, із земельної ділянки (кадастровий 



номер 6825585600:03:003:______),  яка розташована в межах с. Мальованки вул. 

Партизанська  Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.36. Гуменюку Миколі Пилиповичу 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 6825589000:01:001:______),  яка розташована в межах с. Хролин вул. Кільцева 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.37. Шуляк Ользі 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 0,31 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:002:______),  яка розташована в межах с. Судилків Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.38. Ворощуку Валерію 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 6825589000:06:009:0003), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської 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.  Римару Миколі Вікторовичу 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 0,07 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. 

1.40. Хандеру Володимиру Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської 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.  Ущуку Михайлу 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 0,23 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825581800:01:002:______),  яка розташована в межах с. Вовківці вул.  Гвардійська 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.42.  Касянчук Ірині Михайлівні 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 6825581800:01:002:______),  яка розташована в межах с. Вовківці вул.  Радянська 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.43.  Жук Ользі Кіндратівні 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 0,33 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825581800:01:002:______),  яка розташована в межах с. Вовківці вул.  Гвардійська 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.44.  Рабчевському Олегу Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,06 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.45.  Рабчевському  Олегу 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 0,19 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:025:0022), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської 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.  Рабчевській Катерині 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 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.47.  Митюку Владиславу 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 0,15 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.48. Вербило Сніжані 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 0,21 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.49.  Санталову Сергію 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 6825582300:04:037:___),  яка розташована  за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.50.  Зарембі Олександру Юрійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,13 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:01:001___),  яка розташована в межах с. Городище, вул. Лозова 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.51.  Лукаревському Рафаїлу Антоновичу 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 0,34 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:01:004___),  яка розташована в межах с. Серединці, вул. Миру 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 



1.52.  Дударю Миколі Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825589000:06:016:0168), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.53.  Михальчуку 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 0,50 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:016:0168), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської 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. Санталовій Тетяні Леонідівні 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 1,6185 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:07:012:___),  яка розташована  за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.55.  Бученку 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 0,75 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:01:003___),  яка розташована в межах с.Хролин, вул. Центральна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.56.  Миронюк Марині 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 0,14 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:01:001___),  яка розташована в межах с. Хролин, вул. Шевченка 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.57.  Мануїловій Тетяні 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 0,55 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.58.  Тончуку 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 6825588500:06:028:0056), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської 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.  Мартинюк Інні 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 0,23 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:023:0033), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.60. Ткачук 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 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.61.  Ткачуку Георгію Тимофійовичу  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 Судилківської 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.  Ковальчуку Михайлу Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

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

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.63.  Познанській Надії Максимівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 Судилківської 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. Ткачук 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 6825588500:06:033:0015), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської 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.  Ткачук Оксані 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 2,00 га із земельної ділянки 



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

пунктів Судилківської 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.  Познанській Лілії 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 Судилківської 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.  Мариніч Надії Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

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

пунктів Судилківської 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.  Стецюк Анастасії 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 Судилківської 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.  Лукашук Катерині 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 Судилківської 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; 

1.70. Музі Сергію 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 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:04:004:___),  яка розташована в межах с. Савичі, вул. Партизанська 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.71.  Соловйову Денису 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 6825588500:06:028:0056), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської 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.  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. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.73.  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. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.74.  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. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.75.  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. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.76.  Лахніку Вадиму 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 6825588500:07:019:0002), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 



1.77.  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. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.78.  Фещіну 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. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.79.  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. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.80.  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. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.81.  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. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.82.  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. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.83.  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. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.84.  Сисоєву Володимиру Юрійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

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

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –01.01. - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

особистого селянського господарства; 

1.85. Власюк Тамарі Борисівні 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 0,34 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. 

1.86. Тимошенко Олені Борисівні 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 6825582300:01:002:___),  яка розташована в межах с. Городище, вул. Сонячна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.87.  Тригубцю 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.88.  Левкуші 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за 



межами населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.89.  Левкуші 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.90.  Погосяну Ішхану Тароніковичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.91.  Погосян Ліяні Тароніківні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.92.  Погосяну Тароніку Шакардатовичу  на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.93.  Погосян 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 



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

особистого селянського господарства; 

1.94.  Мовсисяну Карену Гамлетовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.95.  Мовсисяну Владиславу Гамлетовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.96.  Мовсисян Оксані 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.97.  Козлітіній Марині 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.98.  Мовсисяну  Гамлету Гургеновичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.99.  Островському Олександру Андрійовичу на виготовлення проекту землеустрою 

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



межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:020:0001), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.100.  Харчуку Андрію 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.101. Тимчук 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.102.  Денисюку Дмитрію Вадимовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.103. Григоренку Володимиру 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.104.  Курільчик 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 2,00 га із земельної ділянки 



(кадастровий номер 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.105.  Дочуку Денису Валерійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.106.  Заході Світлані Русланівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.107.  Кубовій Людмилі 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.108.  Сидорчук Ірині 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 

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

особистого селянського господарства; 

1.109.  Грицай Галині 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 6825588500:07:020:0001), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни –  01.02. – для ведення 

фермерського господарства. 



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

особистого селянського господарства; 

1.110.  Ланчуку Павлу 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 1,50 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:001:_____), яка розташована  за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.111.  Грига Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0015), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської 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.  Мовчану Юрію Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

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

пунктів Судилківської 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.  Дорощук Руслані Валентинівні виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 Судилківської 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.  Тітор Анні Олександрівні виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 Судилківської 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. Морозу Івану 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 0,11 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.116.  Темченку 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 0,17 га, із земельної ділянки (кадастровий 



номер 6825585600:02:001:___),  яка розташована в межах с. Жолудки, вул. Квітнева 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.117.  Янді Анатолію 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 0,16 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:001:___),  яка розташована в межах с. Білокриниччя, вул. Юрія 

Гагаріна Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.118.  Янді Олександру Йосиповичу  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 0,27 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:001:___),  яка розташована в межах с. Білокриниччя, вул. Юрія 

Гагаріна Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.119.  Янді Марії Владиславівні 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 0,13 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:001:___),  яка розташована в межах с. Білокриниччя, вул. Остапа 

Вишні Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.120. Голуб Анні Олександрівні виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 Судилківської 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. Голубу Ярославу Юрійовичу виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

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

 

 

 

В.о.сільського голови, 

секретар сільської ради             Алла ТОВСТЮК 

 


