
 

 

  

 

УКРАЇНА 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

28 квітня 2021 року            с. Судилків               № 18  

 
 

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. Молодиці Наталія Валеріївна 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 0.2000 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:012:0132), 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. Філіп 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; 

1.3. Філіпу Віктору 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 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; 

1.4. Базь Аллі Тадзіовні 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 0.70 га із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:06:023:0034), 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. Середюку Олександру Яковичу 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 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:01:003:___), яка розташована в межах с. Хролин Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.6. Молодиці Андрію 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 0,29 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:02:003:___), яка розташована в межах с. Велика Медведівка 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.7. Дейнезі Олені Степанівні 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 6825582300:01:001:____), яка розташована в межах с. Городище, вул. Котика В. 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.8. Данюку Володимиру Федоровичу 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. Захарченко Ларисі 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 0,13 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:003:____), яка розташована в  с. Городище, вул. Бриківська 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.10. Кліментьєвій Світлані 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 0,10 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.11. Слободенюку Олегу 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 0,25 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; 

1.12. Фурманчуку 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 0,39 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825581800:01:002:____), яка розташована в с. Вовківці, вул. Гвардійська 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.13. Карпінському Олександру Павловичу 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 0,05 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:004:0040), 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. Кузьомку Андрію Сергійовичу 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 6825588500:06:033:0089), 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. Соколовській  Валентині 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 0,05 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:02:001:____), яка розташована в с. Красносілка, вул. 

Молодіжна Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.16. Поліщуку Назарію 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 1,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:05:003:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

1.17. Самкову Антону 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 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; 

1.18. Корнійчук Тетяні 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 0.10 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:004:0040), 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. Самковій Людмилі 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 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:01:003:_-_), яка розташована в с. Хролин, вул. Кошового О. 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.20. Самковій Олені 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 0.25 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:023:0034), 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; 

1.21. Грицаю Миколі Миколайовичу 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 0,28 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:017:____), яка розташована в с. Судилків, вул. Героїв Майдану 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.22. Генсицькому Олександру Станіславовичу 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; 

1.23. Сидоренку Дмитру Дмитровичу 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; 



1.24. Кушнірук 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 0,06 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:02:001:___), яка розташована в с. Красносілка, вул. Молодіжна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області; 

1.25. Шемчуку Олександру Михайловичу 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 0,40 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:023:0004), 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; 

1.26. Березі Валентині Вікторівні 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 0,35 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:01:001:____), яка розташована в с. Городище, вул. Першотравнева 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області; 

1.27. Школуну Сергію 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 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; 

1.28. Дейнезі Аліні 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 0,22 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:01:001:___),яка розташована в с. Гордище, вул. Котика В.Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області; 

1.29. Підгородецькому Ігору Миколайовичу 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 0,35 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:06:030:0043), 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. Матвійчук Ользі 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 0,35 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

ради Шепетівського району Хмельницької області; 



            1.31. Шевчук Тетяні Павлівні 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 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:02:003:___), яка розташована в с. Жолудки, вул. Франчука М.  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області; 

1.32. Верхогляду Роману 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 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:07:012:____), 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. Заєць Богдану 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 0,60 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:03:008:0004), 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; 

1.34. Грицаю Олександру Олександровичу 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 6825588500:06:028:0017, 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; 

           1.35. Дитині Ігору Сергійовичу 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 с. Судилків, провулок Український, 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області; 

            1.36. Сніховській Наталії Анатоліївні 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 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:002:___), яка розташована в с. Судилків, вул. Чехова, Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області; 

1.37. Загорській Людмилі Анатоліївні 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 6825589000:07:013:0006, 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. Карпінській Ользі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведен земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,49 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; 

1.39. Карпінському Олександру 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 0,16 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:004:0040, 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; 

            1.40. Карпінському Олександру Олександровичу 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 0,35 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:01:001:_), яка розташована в с. Городище, вул. Котика В., 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області; 

            1.41. Островській 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 0.12 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0092), 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 - 01.05– для 

індивідуального садівництва. 

            1.42. Островській Дарині Вячеславівні 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 0.12 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0092), 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 - 01.05– для 

індивідуального садівництва. 

              1.43. Островській Олександрі Вячеславівні 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 0.12 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:06:017:0092), 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 - 01.05– для 

індивідуального садівництва. 

              1.44. Островській Марії Вячеславівні 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 0.12 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0092), 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 - 01.05– для 

індивідуального садівництва. 

             1.45. Захарченко Ларисі Олександрівні 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 

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

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

             1.46. Молодиці Андрію Івановичу 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 

6825589000:02:007:___),  яка розташована в межах с. Велика Медведівка, Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

             1.47.  Кліментьєвій Світлані Василівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,11 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

             1.48. Дячуку Петру Степановичу 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 

6825588500:01:017:___),  яка розташована в межах с. Судилків, Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

             1.49. Дейнезі Олені Степанівні 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 

6825582300:01:001:___),  яка розташована в межах с. Городище, Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

             1.50. Грицаю Миколі 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 

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

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

             1.51. Поліщуку Назарію Анатолійовичу 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 



6825589000:01:005:___),  яка розташована в межах с. Хролин, Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.52. Верхогляду Олександру Олександровичу 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 6825585600:06:013:___), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.53.  Бенещук Олені Никанорівні 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 0,42 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

             1.54. Кармаш Оксані Володимирівні 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 в межах с. Судилків, Судилківської сільської 

ради Шепетівського району Хмельницької області. 

 1.55. Погожевському Володимиру Вікторовичу 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 0,80 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:03:001:__), яка розташована в межах с. Купине,  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

 1.56. Польовому Віктору Максимовичу 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 0,40 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; 

1.57. Матвійчук Марії Вікторівні 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 1,00 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:05:001:__), яка розташована в межах с.Траулин,  Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.58. Шудраку Валерію Вікторовичу 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 6825589000:02:007:__), яка розташована в межах с. Велика Медведівка,  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.59. Кузьмінчук - Білик Вікторії Вікторівні 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 0,16 га, із земельної ділянки (кадастровий 



номер 6825589000:01:003:__), яка розташована в межах с. Хролин,  Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.60. Гаєвському Миколі Миколайовичу 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 6825588500:06:033:0089), 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; 

1.61. Ткачуку Миколі Тимофійовичу 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 1,7142 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:06:030:0110), 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; 

1.62. Котик Ірині 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 1,7982 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:06:030:0111), 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; 

1.63. Никольчук Людмилі 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 0,07 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:01:001:__), яка розташована в межах с. Хролин,  Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.64. Семенюк Інні Сергіївні 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 1,800 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825581800:03:006:0083), 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; 

1.65. Лавренюку Віктору Миколайовичу 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 1,800 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825581800:03:006:0083), 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; 

1.66. Шайнога 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 1,800 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825581800:03:006:0083), 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; 

1.67. Грига Людмилі.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 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:07:009:0752), 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; 

1.68. Грига Михайлу Миколайовичу 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 1,10 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:07:002:___), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.69. Грига Миколі 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 1,50 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:07:009:___), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.70.Артерчук Олені 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 0,62 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.71.Кухарчуку Максиму Юрійовичу 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 6825589000:07:011:_), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.72. Бужанському Віталію Сергійовичу 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 6825589000:01:001:__), яка розташована в межах с. Хролин,  Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.73. Гордійчук Анастасії 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 0,6717 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:03:001:0089), 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поіменне голосування  про проект рішення сільської ради «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст.ст. 118, 

121 Земельного кодексу України» 

 

За 14 Проти - Утрималось - Не голосувало 2 

 

 

Васильченко Т.А. За Чмир О.А. За Фещин В.В. За 

Косовський І. М. За Бабкіна Л. В. Відс. Тітор Т.А. За 

Жук М.П. За Кошкіна Н. О. За Андрощук Л. І. За 

Тихонюк В.Д. Відс. Кордас Л.О. За Туракевич І.В. Відс. 

Дейнега В.В. Не голос. Шеренговський Л.С. Відс. Гончарук О. А. За 

Береза В.А. За Товстюк А.П. За    

Бурячківський В. В. За Сніховська Н.А. Не голос.    

Колот Т. Л. За Лінник Ю. П. Відс.    

 

28.04.2021 року 


