
  
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

60  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

                                            РІШЕННЯ 

 

17 вересня  2020 року                                   с.Судилків                                    № 23 

 
 

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. Германюк Надії 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:01:003:___),  яка розташована в межах с. Хролин, вул. Центральна №72 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.2. Михайлюк Розалії 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 0,08 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:03:002:___),  яка розташована в межах с. Пашуки  Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.3. Ожоганичу Юрію Семеновичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 6825581800:03:014:0096), 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; 

1.4. Юзькову Олександру Георгійовичу 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 0,46 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. 



1.5. Щербатюк Наталії 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 

6825588500:02:001:___),  яка розташована в межах с. Білокриниччя, Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.6. Гордійчук Лесі 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 0,45 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:04:001:___),  яка розташована в межах с. Поляна, вул. Молодіжна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.7. Остапчуку Максиму 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 0,85 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.8. Лубієць Галині 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 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.9. Танащуку Олександру 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 0,18 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.10. Дудар Тетяні 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 0,28 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.11. Дударю Максиму 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 0,74 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:031:0290), 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; 

1.12. Кожан Валентині 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 0,25 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 



1.13. Дикуну Анатолію 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 1,50га, 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. 

1.14. Інжиєвському Вадиму 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 0,59 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:05:004:___),  яка розташована в межах с. Рудня-Новенька вул. Лісова 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.15. Васик Тетяні 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 0,45 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; 

1.16. Щербатюк Наталії 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 0,17 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:005:___),  яка розташована в межах с. Білокриниччя, вул. Шарова 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.17. Щербатюку Миколі 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 0,15 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:005:___),  яка розташована в межах с. Білокриниччя, вул. Горького 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.18. Молодиці Наталії 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 0,40 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:005:___),  яка розташована в межах с. Білокриниччя, вул. Горького 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.19. Павловській Ларисі 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 2,00га 

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; 

1.20. Клімчуку Юрію 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 2,00га 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; 

1.21. Мельник 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 2,00га 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; 

1.22. Бродюку Микиті 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 0,57га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:044:0002), 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. Моцегловій Людмилі Степанівні 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. 

1.24. Коробенюку Миколі Климовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,65га із земельної ділянки 

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

1.25. Лисюк 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 2,00га 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; 

1.26. Мосійчук Надії Семенівні 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 0,84 га, із земельної ділянки (кадастровий 



номер 6825588500:05:003:___),  яка розташована в межах с.  Рудня - Новенька, вул. 

Партизанська Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.27. Голодюку 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 0,26 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.28. Мустафаєвій Раїсі 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 6825589000:06:023:0033), 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 - 01.05.– для 

індивідуального садівництва. 

1.29. Мустафаєвій  Раїсі 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 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:05:001:___),  яка розташована в межах с.  Траулин, провул. Ушакова 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.30 Первак Марії 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 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:05:001:___),  яка розташована в межах с.  Траулин, Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.31. Власюк Валентині Євгенівні 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 0,65 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:01:004___),  яка розташована в межах с.  Серединці, вул. Миру №123, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.32. Мельник Оксані 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:02:001:___),  яка розташована в межах с. Березне,  Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.33. Іванову Валерію Тимофійовичу 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 6825585600:03:001:___),  яка розташована в межах с.  Мальованка, вул. Садова 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.34. Полянській Катерині Павлівні 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 6825582300:04:046:0005),  яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.35. Поліщук 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 0,10 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 - 01.05.– для 

індивідуального садівництва; 

1.36. Ляшенко Надії 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 0,07 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:04:001:___),  яка розташована в межах с. Лозичне, вул. Валі Котика   

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.37. Наумець Ларисі Степанівні 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 6825587500:03:005:_____),  яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.38.  Санталову Дмитру Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

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

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.39. Жигалей Тетяні 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 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:001:___),  яка розташована в межах с.Судилків, вул. Юрія Гагаріна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.40. Гончарук Наталії 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 0,15 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.41. Маліновському 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 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:041:0096), 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; 



1.42. Ковтонюку 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 6825588500:06:028:0056), 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; 

1.43. Лакей Лідії 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:04:001:___),  яка розташована в межах с. Лозичне, вул. Валі Котика  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області; 

1.44. Білоусу Віталію Юрійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

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

номер 6825589000:05:003:___),  яка розташована в межах с.Траулин, Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.45. Анганзоровій Анжелі 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 6825589000:07:001:0535), 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. Войтку Олексію 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 6825589000:06:031:0291), 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; 

1.47. Лабенській Наталії Олегівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 6825589000:06:031:0291), 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; 

1.48. Поворознику Петру 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:01:007:___),  яка розташована в межах с. Хролин, Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.49. Поворознику Руслану 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 0,40 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.50. Багінській Раїсі Броніславівні 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 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.51. Шемчуку Сергію Яковичу 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 6825582300:03:001:___),  яка розташована в межах с. Пашуки, вул. Загребельна  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.52. Шелеп’юк Надії 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 6825588500:07:012:0683), 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; 

1.53.  Дереховському Андрію 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 6825588500:07:012:0683), 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; 

1.54.  Савчуку Віталію Григоровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:07:012:0683), 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; 



1.55.  Абрамяну Артему Фрунзіковичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 6825588500:07:012:0683), 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; 

1.56.  Дереховській Катерині 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 6825588500:07:012:0683), 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; 

1.57.  Мовсісян Ерміне Тігранівна на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 6825588500:07:012:0683), 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; 

1.58.  Тимчуку Миколі 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 6825588500:07:012:0683), 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; 

1.59.  Тимчук Тетяні 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 6825588500:07:012:0683), 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; 

1.60. Безулому Олександру 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 1,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:017:___),  яка розташована за межами населеного пункту 

Судилківської сільської ради  Шепетівського району Хмельницької області. 

1.61. Рибіцькому Ігорю Леонідовичу 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 6825587500:01:004:___),  яка розташована в межах с. Серединці Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.62. Мельник Оксенії Федосіївні 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 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:01:002:___),  яка розташована в межах с. Городище Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.63. Мартинову Івану 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 6825588500:06:028:0056), 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. 

1.64. Абрамяну Фрунзіку Саргісовичу 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 6825588500:07:012:_____),  яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

 

 

 

Сільський голова        Тетяна КОТИК  


