
 

 

 

 

  

 

УКРАЇНА 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

10 березня 2021 року                     с. Судилків  № 12 
 

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 звернення 

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. Ковальчук Анні Русланівні 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 6825589000:06:009:0016), 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. Чмир Олені 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 2,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:009:0016), 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. Войтко Ліні Леонідівні 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 6825589000:06:009:0016), 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. Анганзоровій Вікторії Леонідівні 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 6825589000:06:009:0016), 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; 

1.5. Міщуку Сергію Валерійовичу 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; 

1.6. Міщук Марії Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825589000:06:009:0015), 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; 

1.7. Герасімчуку Євгену Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:028:0017), 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; 

1.8. Мариніч Олені Олексіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:06:028:0017), 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; 



1.9. Васьків Іванні Мирославівні 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 6825588500:06:028:0017), 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; 

1.10. Швець Ніні Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,17 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:017:__), яка розташована в межах с. Судилків, вул. Героїв Майдану 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.11. Веремійчук Надії 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 0,10 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:01:002:__), яка розташована в межах с. Городище, вул. Набережна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.12. Болюху Сергію Дмитровичу 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. 

1.13. Косовському Ярославу Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

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

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.14. Яворській Марії Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

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

номер 6825582300:01:002:__), яка розташована в межах с. Городище, вул. Сонячна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.15. Гончаровському Олександру 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 0,90 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:01:001:__), яка розташована в межах с. Судилків, вул. 

Гагаріна Юрія Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.16. Ковальчуку Василю Вікторовичу 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 

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

ради Шепетівського району Хмельницької області. 



1.17. Власюк 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 6825588500:06:030:0101), 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. Франчук Ірині 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 0,903 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:018:0232), 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; 

1.19. Криворчук Наталії 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 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:07:014:___), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.20. Мах Анжелі Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.21. Франчук Марині Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

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

номер 6825589000:07:022:___), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.22. Бужанській Юлії Сергіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,40 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:027:0071), 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. Бужанській Тетяні Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,40 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:024:0028), 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. Васик Раїсі Лук’янівні 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. 

1.25. Васику Дмитру 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 1,50 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.26. Дзюбі Любові Адамівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

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

номер 6825589000:02:007:__), яка розташована в межах с. Велика Медведівка, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.27. Коськовецькій Вікторії 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 0,07 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:009:0768), 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. Годованому Олександру Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,0683 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.29. Грицку Георгію Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825588500:07:012:0746), 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. Шеренгівській Наталії 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 2,00 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; 

1.31. Скотенюк Олені 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 0,17 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825581800:01:002:__), яка розташована в межах с. Вовківці, вул. Радянська 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.32. Окорській Ніні 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 0,40 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; 

1.33. Никольчуку Петру Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,00 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:027:0071, яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.  

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

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

особистого селянського господарства; 

1.34. Безштанько 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 0,17 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Ватутіна,Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.35. Косовському Івану 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 1,90 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:019:0024, 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 


