
                                      

 

  

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

61  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

                                            РІШЕННЯ 

 

20  жовтня   2020 року                                  с.Судилків                                 №  17 
 

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. Тимощуку Михайлу Володимировичу 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 

6825588500:04:001:___),  яка розташована в межах с. Лозичне, вул. Юрія Гагаріна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.2. Дячуку Андрію Валентиновичу 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 0,98 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.3. Тітор Лілії 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 0,10 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.4. Добринчуку Андрію 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 0,18 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.5.  Миколайчук Ганні Олексіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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



(кадастровий номер 6825585600:05:031:0310), 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. Кобилянському Юрію Цезаровичу 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 6825589000:01:005:___),  яка розташована в межах с.Хролин, Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.7.  Федорчуку Миколі Максимовичу 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 6825581800:01:002:___),  яка розташована в межах с. Вовківці, вул. Гвардійська, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.8.  Скоробогатій Валентині Олексіївні 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 6825587500:03:001:___),  яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.9.  Яцишиній Тетяні 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 0,27 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Шевченка, Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.10.  Холяві Аллі Сергіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

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

номер 6825585600:05:023:0561), 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; 

1.11.  Тимощуку Артему 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 6825585600:05:023:0561), 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.  Гуменюк 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 6825585600:05:023:0561), 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; 

1.13.  Філінюк Неоніла Василівна 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 6825585600:01:003:___),  яка розташована в межах с. Новичі, вул. Черняховського, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.14.  Кицуну Руслану 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 0,44 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:01:005:___),  яка розташована в межах с. Серединці, вул.Миру, № 224, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.15.  Закреничній Тетяні 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 0,10 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002:___),  яка розташована в межах с. Судилків, вул. В’ячеслава 

Чорновола,  Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.16.  Стаднік Вірі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,16 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.17.  Стадніку 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 0,11 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:008:___),  яка розташована в межах с. Судилків, вул. Молодіжна, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

 1.18.  Лукаревській Тетяні Рафаїлівні 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 6825587500:01:006:___),  яка розташована в межах с. Серединці, вул.Миру, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.19.  Пасічнику Миколі Антоновичу 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 6825581800:03:001:0389), 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; 

 



 

1.20.  Васьків Оксані 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; 

1.21.  Васьківу Мирославу 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 6825588500:06:028:0056, 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; 

1.22.  Бовкуну Анатолію 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 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:02:006:___),  яка розташована в межах с. Жолудки, вул. Лесі Українки, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.23.  Перебейніс Ірині 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 0,80 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.24.  Кармаш 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 1,080 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:012:0738, 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. Кузьмінській Лідії 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 0,42 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Шевченка, Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.26.  Загородній Людмилі 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 

6825588500:07:006:___),  яка розташована за межами  Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області.          



1.27.  Ерзак Оксані Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:07:006:___),  яка розташована за межами  Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області.          

1.28.  Ерзаку Валентину Валентиновичу 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 

6825588500:07:006:___),  яка розташована за межами  Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області.          

1.29.  Ліпініну Сергію 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 1,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:041:0100, 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; 

1.30.  Печонці Сергію 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 1,20 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:03:018:___),  яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.31.  Мойсеєнко Валентині Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825585600:05:031:0310, 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.  Биковській Нілі 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 0,74 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:015:0005, 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; 

1.33. Павловському Андрію 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 0,60 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:015:0005, 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; 

1.34. Перчук Катерині 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 0,16 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.35. Уполінському Леоніду Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,22 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:036:___),  яка розташована в межах с. Городище, вул. Набережна, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.          

1.36. Денисову Олександру Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0039), 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; 

1.37. Маринічу Миколі Валентиновичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0039), 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; 

1.38. Ткачук Анастасії Андріївні 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 6825588500:06:033:0039), 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. Ткачуку Максиму Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0039), 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; 

1.40. Лукашуку Дмитру Віталійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0039), 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. Ткачук Ірині Сергіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:033:0039), 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. Кацюрині Василю Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0039), 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. Фещину 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 6825588500:06:033:0039), 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; 

1.44. Сидорчуку Віктору Анатолійович 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 6825588500:06:033:0039), 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; 

1.45. Довгалюку 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 6825588500:06:033:0039), 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 

 


