
 

     

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

27 січня 2021 року         с. Судилків                    №  13 

    

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. Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

передати:         

1.1. Білоус Тетяні 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 0,2281 га кадастровий номер 

6825585600:05:031:0320, яка розташована за межами населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:031:0310).   

1.2. Сидорчук Катерині 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 0,1972 га кадастровий номер 

6825589000:06:024:0025,  яка  розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:024:0019).   

1.3. Васильченко Тетяні Вікторівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.05 – для 

індивідуального садівництва) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

індивідуального садівництва площею 0,1200 га кадастровий номер 

6825588500:07:009:0758, яка  розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:07:009:0753).   



1.4. Шикеруку Анатолію 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 0,5000 га кадастровий номер 

6825589000:07:001:0549,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:07:001:0532).   

1.5.  Сидоренку Володимиру 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 

6825588500:06:028:0012,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:028:0005).   

1.6.  Сідоренко 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 

6825588500:06:028:0014,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:028:0005).   

1.7. Закацюрі Катерині Сергіївні у приватну власність земельну ділянку для  

ведення особистого селянського господарства площею 0,6189 га кадастровий номер 

6825588500:05:003:0008,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Рудня-

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

1.8. Жигалей Тетяні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для  

ведення особистого селянського господарства площею 0,4655 га кадастровий номер 

6825588500:01:001:0080,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Судилків, 

вул. Юрія Гагаріна, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.9. Верхогляд Тетяні Леонідівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:07:012:0177,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

Судилківської сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.10. Федорчуку Олегу 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 2,00 га кадастровий номер 

6825589000:06:009:0009,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:009:0003).   

1.11. Васильченко Тамарі Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.05 – для 

індивідуального садівництва) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

індивідуального садівництва площею 0,1200 га кадастровий номер 

6825588500:07:009:0770,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:07:009:0751).     



1.12. Сидоренку Валерію 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 

6825588500:06:028:0015,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:028:0005).   

1.13. Васьків Мирослав Ігорович 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 

6825588500:06:028:0009,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:028:0005).   

1.14. Васьків Оксані 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 

6825588500:06:028:0010,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:028:0005).   

1.15. Михальчуку Анатолію 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 0,4421 га кадастровий номер 

6825588500:06:019:0019,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів с. Рудня-

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:019:0014).   

1.16. Юхимчук Людмилі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для  

ведення особистого селянського господарства площею 0,2500 га кадастровий номер 

6825588500:01:002:1010,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Судилків, 

вул. Бриківська, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.17.  Мартинову Івану 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 

6825588500:06:028:0013,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:028:0005).   

1.18.  Яворському Олегу Віталійовичу 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 0,3000 га кадастровий номер 

6825582300:04:004:0030,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 



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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825582300:04:004:0014).   

1.19. Вільчинському Станіславу Івановичу у приватну власність земельну ділянку 

для  ведення особистого селянського господарства площею 0,3774 га кадастровий номер 

6825581800:03:007:0025,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.20. Миронюку 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 0,1917     га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0299,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0290).   

1.21. Верхогляду Віталію Олександровичу у приватну власність земельну ділянку 

для  індивідуального садівництва площею 0,1200 га кадастровий номер 

6825585600:01:001:0139,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Новичі, 

Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.22. Євичу Олександру 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 0,1976 га кадастровий номер 

6825589000:06:023:0042,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:023:0031).   

1.23. Молодика Наталія Анатоліївна у приватну власність земельну ділянку для  

ведення особистого селянського господарства площею 0,4000 га кадастровий номер 

6825588500:02:005:0038,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. 

Білокриниччя   вул. Горького Судилківської сільської ради, Хмельницька область,  

Шепетівський район.  

1.24. Щербатюку Миколі Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

для  ведення особистого селянського господарства площею 0,1436 га кадастровий номер 

6825588500:02:005:0037,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. 

Білокриниччя   вул. Горького Судилківської сільської ради, Хмельницька область,  

Шепетівський район.  

1.25. Яцишину Валерію 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 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:028:0011,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:028:0005).   

1.26. Дудар Марії Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.05 – для індивідуального 

садівництва) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення  комунальної власності для індивідуального 

садівництва площею 0,1200 га кадастровий номер 6825588500:07:009:0769,  яка  

розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої  земельної ділянки  

кадастровий номер  6825588500:07:009:0751).     



1.27. Тончуку Олександру 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 

6825588500:06:028:0006,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:028:0005).   

1.28. Холява Алла Сергіївна 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 1,9181 га кадастровий номер 

6825585600:05:023:0577,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:023:0561).   

1.29. Гуменюк Тетяні 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 1,9181 га кадастровий номер 

6825585600:05:023:0578,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:023:0561).   

1.30. Тимощуку Артему 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 1,9181 га кадастровий номер 

6825585600:05:023:0576,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:023:0561).   

1.31.  Михальчук Світлані 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 0,4500 га кадастровий номер 

6825588500:06:019:0020,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  с. Рудня-

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:06:019:0014).   

1.32. Федорчук Валентині 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 0,2120 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0298,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0290).   

1.33. Пахар Андрій Валерійович у приватну власність земельну ділянку для  

ведення особистого селянського господарства площею 0,1379 га кадастровий номер 

6825581800:01:002:0170,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Вовківці   



вул. Радянська Судилківської сільської ради, Хмельницька область,  Шепетівський 

район.  

1.34. Федорович Наталії Володимирівні у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825585600:06:016:0002,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів с. Жолудки  

Судилківської сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.35. Кожан Ганні Аполітівні у приватну власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства площею 0,3446 га кадастровий номер 

6825587500:02:001:0061,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Березне   

вул. Слюсара А, 36, Судилківської сільської ради, Хмельницька область,  Шепетівський 

район.  

1.36. Щербатюк Наталії Іванівні у приватну власність земельну ділянку для  

ведення особистого селянського господарства площею 0,1642 га кадастровий номер 

6825588500:02:007:0004,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. 

Білокриниччя   вул. Шарова  Судилківської сільської ради, Хмельницька область,  

Шепетівський район.  

1.37. Щербатюк Наталії Іванівні у приватну власність земельну ділянку для  

індивідуального садівництва площею 0,1115 га кадастровий номер 

6825588500:02:001:0163, яка розташована  в межах населеного  пункту с. Білокриниччя, 

Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.38. Христюку Володимиру Віталійовичу 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 

6825588500:06:028:0007, яка розташована  за межами населених  пунктів  Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:028:0005).   

1.39. Дудару Юрію Леонтійовичу 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 0,1163 га кадастровий номер 

6825589000:06:023:0043,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:023:0031).   

1.40. Мамчуру Михайлу 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 0,9409 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0086,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:017:0063).   

 1.41. Поліщуку Леоніду 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 0,3354 га кадастровий номер 

6825589000:06:023:0038, яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:023:0031).   



1.42. Поліщук Валентині Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.05 – для 

індивідуального садівництва) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

індивідуального садівництва площею 0,0877 га кадастровий номер 

6825589000:06:023:0037,  яка розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:023:0031).   

1.43. Ковалик Валентині Едуардівні у приватну власність земельну ділянку для  

ведення особистого селянського господарства площею 0,0789 га кадастровий номер 

6825588500:01:002:1015, яка розташована  в межах   населеного  пункту с. Судилків   

вул. Бриківська  Судилківської сільської ради, Хмельницька область,  Шепетівський 

район.  

1.44. Анікіну Івану 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 0,4512 га кадастровий номер 

6825587500:03:022:0006,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:022:0002).   

1.45. Кириленко Вікторії 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 0,3500 га кадастровий номер 

6825587500:03:009:0421,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:009:0016).   

1.46. Скотенюк Ользі Петрівні у приватну власність земельну ділянку для  

ведення особистого селянського господарства площею 0,7029 га кадастровий номер 

6825581800:02:002:0047,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Вовківчики   

вул. Шевченка  Судилківської сільської ради, Хмельницька область,  Шепетівський 

район.  

1.47. Козак Світлані 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 0,3836 га кадастровий номер 

6825589000:06:023:0041,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:023:0031).   

1.48. Танасову Миколі 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 0,2000 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0310,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0290).   

1.49. Шемчуку 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 2,0000 га кадастровий номер 

6825582300:04:005:0097,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825582300:04:005:0083).   

1.50. Лабенській 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 0,1495 га кадастровий номер 

6825589000:06:023:0040,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів с. Траулин 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:023:0031). 

1.51. Ушаковій 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 0,4000 га кадастровий номер 

6825589000:06:024:0026,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів с. Траулин 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:024:0019).   

1.52. Савіцькій Ірині 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 0,7390 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0312,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:031:0290).   

1.53. Тимощуку Михайлу Володимировичу у приватну власність земельну 

ділянку для  індивідуального садівництва площею 0,1200 га кадастровий номер 

6825588500:04:001:0191,  яка   розташована   в  межах   населеного  пункту с. Лозичне, 

вул. Юрія Гагаріна  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.54. Трусовій Катерині 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 0,6000 га кадастровий номер 

6825588500:06:028:0016,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  с. Судилків 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:028:0005).   

1.55. Бачинській 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 0,1510 га кадастровий номер 

6825589000:06:023:0047,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів с. Траулин 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:023:0031).   

1.56. Дзюмаку 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 0,3842 га кадастровий номер 

6825589000:06:024:0021,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:024:0019).   

1.57. Миронюк Марині Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1382 га кадастровий номер 

6825589000:01:001:9999,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Хролин  

вул.Шевченка  Судилківської сільської ради, Хмельницька область,  Шепетівський 

район.  

1.58. Дячуку Андрію Валентиновичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,5037 га кадастровий номер 

6825585600:01:001:0152,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Новичі   

вул.Черняховського  Судилківської сільської ради, Хмельницька область,  Шепетівський 

район.  

1.59. Вознюку Михайлу  Павловичу  у  приватну  власність  земельну   ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,1694 га кадастровий номер 

6825589000:01:001:0170,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Хролин 

Судилківської сільської ради, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.60. Лисичиній Галині 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 0,2189 га кадастровий номер 

6825589000:06:023:0039,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів с. Траулин 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:023:0031).   

1.61. Максимчук Вікторії Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,9333 га кадастровий номер 

6825582300:04:031:0395,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

Судилківської сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.62. Максимовичу Леоніду Петровичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 1,0000 га кадастровий номер 

6825588500:05:003:0009,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Рудня-

Новенька вул. Шевченка Тараса  Судилківської сільської ради  Хмельницька область, 

Шепетівський район. 

1.63. Кобилянському Юрію Цезаровичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,0950 га кадастровий номер 

6825589000:01:005:0033,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту с. Хролин 

Судилківської сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.64. Данилюку Анатолію Григоровичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 1,5100 га кадастровий номер 

6825582300:04:031:0396,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів  

Судилківської сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.65. Чайка Сергій Анатолійович 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 0,1000 га кадастровий номер 

6825589000:06:023:0036,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 



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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:023:0031).   

1.66. Стельмах Ользі 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 0,3510 га кадастровий номер 

6825585600:05:025:0030,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів (с. Поляна) 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:025:0024).   

1.67. Антонюку Сергію 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 0,5130 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0093,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів 

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

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:017:0067).   

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.   

 

 

 

         Сільський голова                                                                               Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


