
 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

20 жовтня  2020 року с. Судилків №    18 

    

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та надання 

земельних ділянок у власність громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян, розроблені проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, відповідно до ст. 118, 121, 186 Земельного кодексу України та 

керуючись  п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати: 

1.1.Репецькому Миколі Євгеновичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,5703 га кадастровий номер 

6825589000:06:027:0070,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:027:0064).   

1.2. Нюньку  Віктору Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,7295 га кадастровий номер 

6825589000:06:027:0069,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:027:0064).   

1.3. Завітій Марії Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,7749 га кадастровий номер 

6825585600:03:001:0028,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Мальованка, 

вул. Лісова Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.4. Хлонь Тетяні Вікторівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,6600 га кадастровий номер 

6825588500:05:005:0027,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Рудня – 

Новенька, вул. Тараса Шевченка, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.5. Дудару Павлу Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для  

індивідуального садівництва площею 0,1200 га кадастровий номер 



6825588500:02:001:0152,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с.Білокриниччя, 

вул. Валі Котика, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.6. Дінко Аллі Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,0936 га кадастровий номер 

6825582300:02:001:0091,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Красносілка, 

вул. Молодіжна Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.7.  Рафі Катерині Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,0827 га кадастровий номер 

6825585600:04:001:0173,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Поляна, вул. 

Джиготи, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.8. Рафі Катерині Іванівні у приватну власність земельну ділянку для  

індивідуального садівництва площею 0,12 га кадастровий номер 6825585600:04:001:0174,  

яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Поляна, вул. Джиготи, Хмельницька 

область,  Шепетівський район.  

1.9.  Слободенюку Валентину Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,5500 га кадастровий номер 

6825582300:04:039:0009,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825582300:04:039:0007).   

1.10. Чайці Дмитру Михайловичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1367 га кадастровий номер 

6825589000:05:001:0185,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Траулин, 

провулок Ушакова,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.11.  Макаришину Василю Михайловичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2500 га кадастровий номер 

6825588500:07:012:0146,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.12. Дзюмаку Ярославу Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,6000 га кадастровий номер 

6825589000:06:027:0065,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради (с. Хролин) Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:027:0064).   

1.13. Щербатюк Ніні Олександрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 1,0288 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0281,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради(с. Новичі) Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:017:0069).   

1.14. Лобаю Андрію Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1210 га кадастровий номер 

6825588500:01:002:0989,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Судилків, 

вул. Бриківська,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.15. Козаку Володимиру Григоровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 



особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,7975 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0305,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради(с. Траулин) Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0280).   

1.16. Шако Світлані Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,8884 га кадастровий номер 

6825585600:03:001:0027,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Мальованка, 

вулиця Садова,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.17. Дудар Валентині Григорівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,6365 га кадастровий номер 

6825589000:06:027:0067,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:027:0064).   

1.18.  Дудар Наталії Валентинівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,4960 га кадастровий номер 

6825589000:06:027:0068,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:027:0064).   

1.19.  Ребекевші Людмилі Олексіївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1012 га кадастровий номер 

6825588500:04:001:0185,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Лозичне, 

вулиця Валі Котика,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.20.  Марчук Валентині Петрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,2276 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0303,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради (Траулин) Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0280).   

1.21.  Прудніковій Ларисі Григорівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2506 га кадастровий номер 

6825585600:04:001:0176,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Поляна, 

вулиця Джиготи,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.22.  Хацаюк Ганні Семенівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,5000 га кадастровий номер 

6825588500:07:012:0144,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.23. Параскевичу Петру Петровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1268 га кадастровий номер 

6825582300:01:001:0369,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Городище, 

вулиця Залізнична,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.24.  Горбачуку Павлу Володимировичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,4900 га кадастровий номер 



6825582300:04:015:0035,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.25. Іванюк Оксані Вікторівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,1885 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0307,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район,(с. Траулин) (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0280).   

1.26.  Ковалику Миколі Володимировичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,1256 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0306,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район,(с. Траулин) (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0280).   

1.27. Кузьміній Галині Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,8000 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0304,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район,(с. Траулин) (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0280).   

1.28. Прокупчук Надії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,7000 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0301,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район,(с. Траулин) (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0280).   

1.29. Самковій Наталії Валеріївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,4636 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0077,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район,(с.Новичі) (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:017:0064).   

1.30. Галт Світлані Олександрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,00 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0308,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район,(с. Траулин) (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0280).   

1.31. Войтюк Вікторії Віталіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 



селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825589000:07:001:0548,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:07:001:0533).   

1.32. Котику Миколі Володимировичу у приватну власність земельну ділянку для  

індивідуального садівництва площею 0,1101 га кадастровий номер 

6825588500:01:010:0106,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Судилків,  

Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.33. Парфенюку Роману Павловичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,7355 га кадастровий номер 

6825581800:03:007:0024,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.34. Віржанській Юлії Михайлівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,5687 га кадастровий номер 

6825585600:04:001:0177,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Поляна, 

вулиця Джиготи,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.35. Горох Наталії Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,3600 га кадастровий номер 

6825582300:04:028:0016,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.36. Мурзі Дмитру Івановичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2331 га кадастровий номер 

6825585600:03:003:0031,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Мальованка, 

вулиця Партизанська,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.37.  Парфенюку Роману Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,1472 га кадастровий номер 

6825589000:07:001:0545,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:07:001:0536).   

1.38. Остапчук Ганні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1610 га кадастровий номер 

6825585600:03:003:0030,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Мальованка, 

вулиця Партизанська,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.39. Гладчуку Роману Руслановичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1376 га кадастровий номер 

6825588500:01:010:0105,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Судилків, 

вулиця Красносільська,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.40. Стецюк Валентині Станіславівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,6665 га кадастровий номер 

6825581800:03:006:0096,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:006:0085).   

1.41.   Римчук Вікторії Віталіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 



селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,1672  га кадастровий номер 

6825581800:03:006:0095,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:006:0085).   

1.42. Рибачку Віктору Андрійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,5896 га кадастровий номер 

6825581800:03:006:0094,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:006:0085).   

1.43. Наумовій Наталії Михайлівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,7567 га кадастровий номер 

6825581800:03:006:0093,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:006:0085).   

1.44.  Кушніруку Дмитру Олеговичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,7813 га кадастровий номер 

6825581800:03:006:0092,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:006:0085).   

1.45.  Депутат Тетяні Валеріївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 0,2825 га кадастровий номер 

6825581800:03:006:0091,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:006:0085).   

1.46.  Гуменюку Зіновію Володимировичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,1944 га кадастровий номер 

6825581800:03:006:0090,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:006:0085).   

1.47.  Познанській Надії Максимівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0099,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 



сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.48.  Ткачук Тетяні Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0106,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.49.  Познанській Лілії Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0103,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.50.  Лукашук Катерині Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0102,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.51.  Ткачук Оксані Валеріївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0105,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.52.  Ленку Ігорю Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0094,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.53.  Тріщуку Ярославу Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0095,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.54.  Пипич Парасковії Іванівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 



селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0071,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.55.  Хандеру Володимиру Михайловичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0088,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.56.  Голубу Ярославу Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0079,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.57.  Голуб Анні Олександрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0080,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.58.  Денищуку Віктору Володимировичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0031,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.59.  Островській Олександрі Вячеславівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0078,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.60.  Островській Дарині Вячеславівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0072,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 



сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.61.  Островській Марії Вячеславівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0073,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.62.  Мариніч Надії Михайлівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0042,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.63.  Ткачуку Георгію Тимофійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0043,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.64.  Дудар Марії Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0032,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.65.  Дударю Олександру Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0033,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.66.   Пунгіній Ірині Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,3254 га кадастровий номер 

6825587500:02:001:0058,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Березне, 

вулиця А. Слюсара,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.67.  Давидюку Сергію Дмитровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,0705 га кадастровий номер 

6825589000:01:001:0165,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Хролин,   

Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.68.  Джежулі Марьолі Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2055 га кадастровий номер 



6825585600:01:001:0141,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Новичі, 

вулиця Черняховського,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.69.   Шевчуку Роману Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,1401га кадастровий номер 

6825582300:04:015:0036,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.70.   Покотильській Зінаїді Феодосіївні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,1200 га кадастровий номер 

6825585600:04:001:0171,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Поляна, 

Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.71.  Фіялчуку Валентину Олександровичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,2786 га кадастровий номер 

6825581800:01:002:0163,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Вовківці,   

вул. Гвардійська, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.72.  Горбаню Олександру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,2648 га кадастровий номер 

6825588500:01:002:0987,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Судилків,   

вул. Бриківська Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.73.  Самкову Владиславу Володимировичу у приватну власність земельну ділянку 

зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,3355 га кадастровий номер 

6825589000:07:001:0544,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:07:001:0536).   

1.74.   Скоробагатій Світлані Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,0000га кадастровий номер 

6825587500:03:001:0091,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.75. Скоробагатому Василю Володимировичу у приватну власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 1,1452 га кадастровий 

номер 6825587500:03:001:0090,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту 

Судилківської сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.76  Троіцькій Валентині Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0057,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

 1.77.  Сокирку Тарасу Івановичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0058,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.78.  Лінник Тетяні Олександрівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 



особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0059,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.79.  Леонець Світлані Петрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0060,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.80.  Кондрацькому Владиславу Олександровичу у приватну власність земельну 

ділянку зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної 

власності для ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га 

кадастровий номер 6825588500:06:033:0061,  яка  розташована  за межами   населених  

пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001).   

1.81.  Кондрацькій Олені Вікторівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0062,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.82.  Гордійчук Юлії Юріївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0066,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.83.  Гайдайчуку Василю Германовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0067,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.84.  Бадюк Надії Василівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 



6825588500:06:033:0068,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.85.  Федорчук Оксані Георгіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0045,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.86.  Пехньо Василю Васильовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0065,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.87.  Ковальчуку Михайлу Дмитровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0098,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.88.  Стецюк Анастасії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0041,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.89.  Ткачук Олені Петрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0107,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.90.  Колеснику Олександру Васильовичу у приватну власність земельну ділянку 

зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0109,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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



1.91.  Гнатюк Інні Олександрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0077,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.92.  Огороднику Віталію Васильовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0070,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.93.  Миропольській-Котик Олені Миколаївні у приватну власність земельну 

ділянку зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної 

власності для ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га 

кадастровий номер 6825588500:06:033:0075,  яка  розташована  за межами   населених  

пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001).   

1.94.  Захарчуку Олегу Богдановичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0076,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.95.  Мойпанюк Лілії Вікторівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0074,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.96.  Яворській Юлії Сергіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0069,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.97.  Васильченко Тетяні Вікторівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 



призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0053,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.98.  Васильченко Тамарі Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0054,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.99.  Савчук Оксані Юріївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0046,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.100.  Товстюк Валентині Петрівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0044,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.101.  Паляниці Олександру Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку 

зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0047,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.102.  Паляниці Людмилі Володимирівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0048,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.103.  Косарю Олександру Володимировичу у приватну власність земельну 

ділянку зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної 

власності для ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га 

кадастровий номер 6825588500:06:033:0051,  яка  розташована  за межами   населених  

пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як 



частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001).   

1.104.  Косар Світлані Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0050,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.105.  Огороднику Миколі Олексійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0049,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.106.  Шмигованому Максиму Миколайовичу у приватну власність земельну 

ділянку зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної 

власності для ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га 

кадастровий номер 6825588500:06:030:0089,  яка  розташована  за межами   населених  

пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:033:0001).   

1.107.  Осецькому Сергію Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0086,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.108.  Матвієнко Юлії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0085,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.109.  Колбі Руслану Валентиновичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0084,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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



1.110.  Дорощуку Сергію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0082,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.111.  Дорощуку Андрію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0081,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.112.  Тітор Анні Олександрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0092,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.113.  Мовчану Юрію Дмитровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0091,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.114.  Дорощук Руслані Валентинівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0090,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.115.  Сюську Сергію Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0088,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.116. Сюську Андрію Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 



ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0087,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.117. Темченку Володимиру Івановичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1700 га кадастровий номер 

6825585600:02:001:0045,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Жолудки, 

вул. Квітнева,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.118. Охрімчук Наталії Леонідівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 0,1256 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0302,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район,(с. Траулин) (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0280).   

1.119.  Васику Вадиму Васильовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0093,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.120.  Михальчуку Юрію Петровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0016,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.121.  Михальчук Світлані Юріївні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0035,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.122.  Янку Віталію Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0037,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.123.  Зінчуку Віталію Володимировичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 



ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0034,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.124.   Кармашу Миколі Володимировичу у приватну власність земельну ділянку 

зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:030:0083,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

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

1.125. Бондарю Володимиру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,1348 га кадастровий номер 

6825589000:05:001:0187,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Траулин, 

Хмельницька область,  Шепетівський район. 

1.126.  Блиставець Ніні Віталіївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,3998 га кадастровий номер 

6825587500:02:001:0059,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Березне, вул. 

Слюсара,  № 48,  Хмельницька область,  Шепетівський район. 

1.127. Кріпаку Миколі Ананійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0029,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради (с.Судилків) Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

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

2. Громадянам, яким надані земельні ділянки у приватну власність: 

2.1. забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням; 

2.2. рекомендувати здійснити реєстрацію речового права на земельну ділянку; 

2.3. зобов’язати при здійснені діяльності, пов’язаної з порушенням поверхневого 

шару ґрунту, отримати в установленому законодавством порядку спеціальний дозвіл на 

зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки в 

органах, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.   

3. Спеціалістам з  питань комунальної власності та земельних відносин внести 

відповідні зміни до земельно-облікової  документації.   

 

В.о.сільського голови, 

секретар сільської ради      Алла ТОВСТЮК 

 

 

 


