
 

   

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

10 березня 2021 рік            с. Судилків № 16 

  

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

надання земельних ділянок у власність 

громадянам 

 

Розглянувши звернення 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. Ящуку 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 0,7437 га кадастровий номер 6825589000:06:023:0035, 

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).  

1.2. Вербилу Миколі Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825589000:07:013:0007, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:07:013:0014).  

1.3. Якось Ярославу Борисовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825582300:04:029:0002, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.4. Слончаку Олександру Володимировичу у приватну власність земельну ділянку 

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

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1156 га кадастровий номер 



6825588500:07:012:0743, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:07:012:0733).  

1.5. Мельник Оксані Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2199 га кадастровий номер 

6825587500:02:001:0062, яка розташована в межах населеного пункту с. Березне, 

Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.6. Шемчуку 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 0,2500 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0091 , яка розташована за межами населених пунктів (с. Новичі) 

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

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

1.7. Мельник Оксенії Федосіївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1510 га кадастровий номер 

6825582300:01:002:0253, яка розташована в межах населеного пункту с. Городище, 

Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.8. Габінету Юрію Святославовичу 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 0,6396 га кадастровий номер 

6825587500:03:022:0005 , яка розташована за межами населених пунктів (с. Серединці) 

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

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

1.9. Троцу Дмитру 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 0,2131 га кадастровий номер 6825589000:06:023:0045, 

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).  

1.10. Троцу Василю Петровичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,2085 га кадастровий номер 6825589000:06:023:0046, 

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).  

1.11. Охрімець Вірі Федорівні 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 0,2942 га кадастровий номер 6825589000:06:024:0022, 

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).  



1.12. Харій Ірині 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 0,8100 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0089, 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).  

1.13. Верхогляд Надії Маркіянівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,1200 га кадастровий номер 

6825588500:01:008:0616, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, 

Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.14. Левченко Майї Романівні 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 0,5165 га кадастровий номер 

6825582300:04:014:0015, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:014:0008). 

1.15. Жигалову Ярославу Федоровичу 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 1,8859 га кадастровий номер 

6825589000:06:031:0311, 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). 

1.16. Гончар Валентині Мефодіївні 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 0,3230 га кадастровий номер 

6825588500:06:015:0007, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:015:0005). 

1.17. Іщенко Марії Сафівні 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 

6825588500:06:028:0008, 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. Кузьмінському Миколі Петровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,0600 га кадастровий номер 

6825588500:05:004:0027, яка розташована в межах населеного пункту с. Рудня-Новенька, 

вул. Лісова Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.19. Совінській Марині Леонідівні у приватну власність земельну ділянку зі 

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

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для 



ведення особистого селянського господарства площею 0,5524 га кадастровий номер 

6825589000:06:024:0024, 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).  

1.20. П’яскорській Світлані Антонівні 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 

6825582300:04:004:0022, яка розташована за межами населених пунктів (с. Городище) 

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

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

1.21. Яворському Ярославу Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 1,2900 га кадастровий номер 

6825588500:05:004:0028, яка розташована в межах населеного пункту с. Рудня-Новенька, 

Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.22. Петровій Тетяні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,3150 га кадастровий номер 

6825588500:04:001:0197, яка розташована в межах населеного пункту с. Лозичне, вул. 

України Л., Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.23. Войтюк Тамарі Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1000 га кадастровий номер 

6825588500:04:001:0196, яка розташована в межах населеного пункту с. Лозичне, вул. 

України Л., Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.24. Тимощуку Миколі Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2314 га кадастровий номер 

6825581800:01:002:0172, яка розташована в межах населеного пункту с. Вовківці, вул. 

Гвардійська, Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.25. Яцишиній Тетяні Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2584 га кадастровий номер 

6825588500:02:001:0165, яка розташована в межах населеного пункту с. Білокриниччя, 

вул. Шевченка, Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.26. Анганзоровій Анжелі 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 1,1470 га кадастровий номер 

6825589000:07:001:0600, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:07:001:0535). 

1.27. Демичу Григорію Лук’яновичу 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 0,4491 га кадастровий номер 

6825589000:06:023:0044, 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). 

1.28. Савчук Юлії Євгенівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,4468 га кадастровий номер 

6825588500:02:001:0162, яка розташована в межах населеного пункту с. Білокриниччя, 

вул. Шевченка, Хмельницька область, Шепетівський район.  



1.29. Куземку Андрію Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

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

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2100 га кадастровий номер 

6825589000:07:013:0004, яка розташована за межами населених пунктів (с. Велика 

Медведівка) Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як 

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825589000:07:013:0002). 

1.30. Галімській Наталії Михайлівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,3400 га кадастровий номер 

6825581800:02:002:0046, яка розташована в межах населеного пункту с. Вовківчики, вул. 

Шевченка, Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.31. Денисюку Віктору 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 0,1928 га кадастровий номер 

6825587500:03:022:0004, яка розташована за межами населених пунктів (с. Серединці) 

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

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

1.32. Голодюку Володимиру Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,2600 га кадастровий номер 

6825585600:04:001:0182, яка розташована в межах населеного пункту с. Поляна, вул. 

Джиготи, Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.33. Мельнику Василю Олександровичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 2,00 га кадастровий номер 

6825587500:02:001:0063, яка розташована в межах населеного пункту с. Березна, 

Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.34. Лозовському Віктору Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,0500га кадастровий номер 

6825588500:01:008:0605, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, вул. 

Горького Хмельницька область, Шепетівський район.  

 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  


