
      
 

 

                                                                                                                        

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

          24 грудня 2020 року                         с. Судилків                                   №   28 

 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст.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. Азаренковій Аллі Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,25 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:004:0017), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.2. Азаренкову Олександру Григоровичу  на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,06 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:004:0017), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.3. Гладкій Галині Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825582300:04:004:0037), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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



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

особистого селянського господарства; 

1.4. Шемчуку Максиму Петровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.5. Конончук Таїсії Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.6. Грига Інна Миколаївна на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,70 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:01:006:__),  яка розташована в межах с. Серединці вул. Миру Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.7. Дудару Миколі 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 0,60 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. 

1.8. Василишину Віталію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га 

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; 

1.9. Головатюк Юлії Віталіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га 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; 

1.10. Штучек Тетяні Юліківні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

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



1.11. Куліш Світлані Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

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

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.12 Слісарчук Інні Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825585600:05:003:0004), 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. Люлюк Тетяні Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825585600:05:003:0004), 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; 

1.14. Цимбалюку Олександру Іллічу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

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

1.15. Васьків Діані Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

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

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.16. Грицай Світлані Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

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

пунктів 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; 



1.17. Фещиній Марії 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 6825588500:06:028:0056), 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; 

1.18. Стеценко Ользі Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

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

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.19. Харатовій Тамілі 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 0,10 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.20. Харатовій Тамілі Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,07 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.21. Кулішу Віктору Павловичу 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 0,60 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:06:020:___),  яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.22. Головатюку Володимиру Андрійовичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

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

1.23 Швецю Андрію Юрійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00га 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; 

1.24. Грига Олена Борисівна на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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



земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

комунальної власності орієнтовною площею 0,65 га із земельної ділянки (кадастровий 

номер 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. Вербилу Миколі Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825589000:07:013:0014), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.26. Леонець Анатолію Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,78 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0068), 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; 

1.27. Рабчевській Тетяні Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825585600:05:003:0004), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.28. Болюх Галині Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

комунальної власності орієнтовною площею 0,10 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; 

1.29. Цупріяну 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 0,13 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:012:0741), 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. Тригубець Галині Антонівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,23 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.31. Гурській Тетяні Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,46 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.32. Чайка Ольга Вікторівна на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 2.00 га із земельної ділянки 

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

1.33. Верхогляду Сергію Леонідовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,55 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:04:003:__),  яка розташована в межах с. Поляна вул. Лесі Українки 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.34. Лой Валентині Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:01:006:__),  яка розташована в межах с. Серединці вул. Миру Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.35. Чайка Віктор Григорович на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 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; 

1.36. Петровій Тетяні Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,32 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:04:001:__),  яка розташована в межах с. Лозичне вул. Лесі Українки 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.37. Васик Раїсі Лук’янівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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; 

1.38. Добринчук Галині Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:001:__),  яка розташована в межах с. Білокриниччя вул. Валі Котика  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.39. Мельник Марії Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:01:005:__),  яка розташована в межах с. Серединці Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.40. Висоцькій Лесі Анатоліївні 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 

6825582300:02:001:___),  яка розташована в межах с. Красносілка, Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.41. Висоцькій Лесі 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 0,11 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:042:0008), 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. Парфенюк Оксані Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825587500:03:011:0086), 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. Гринюку Петру 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 0,04 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:01:002:___),  яка розташована в межах с. Городище, вул. Зелена,  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.44. Нижегородову Віталію Валерійовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,45 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:04:003:__),  яка розташована в межах с. Поляна  Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.45. Гордійчуку Богдану Юрійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 



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

(кадастровий номер 6825585600:05:003:0004), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.46. Дудару Олександру Леонтійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825589000:06:016:0166), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.47. Артерчуку Михайлу Степановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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 6825588500:06:026:0056), 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; 

1.48. Зінченко Юлії Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

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

номер 6825589000:06:009:0015), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.49. Михальчук Оксані Максимівні 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 0,09 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.50. Лакей 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 0,14 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002:__),  яка розташована в межах с. Судилків, вул. Ярослава Мудрого 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.51. Кармаш Наталії Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,75 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; 



1.52. Кармашу Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

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

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

Шепетівського району Хмельницької області. 

1.53. Дремлюга Олександр Петрович на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення 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; 

1.54. Дремлюга Ганна Анатоліївна на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 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; 

1.55. Шульовка Світлана Миколаївна на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 1,05 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:02:001:__),  яка розташована в межах с. Березне, вул. Бринських 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.56. Дячуку Петру Степановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,14 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:017:__),  яка розташована в межах с. Судилків, вул. Набережна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.57. Погожевському Віктору 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 0,18 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:01:017:__),  яка розташована в межах с. Судилків, вул. 

Набережна Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.58. Любарчук Нілі Григорівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,15 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:02:001:__),  яка розташована в межах с. Красносілка, Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.59. Королішину Володимиру Матвійовичу  на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

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

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

ради Шепетівського району Хмельницької області. 



1.60. Кукалець Володимир Олександрович на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення 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; 

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

 

 

 

Сільський голова                                                                           Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 


