
   

  

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 28 квітня 2021 рік             с. Судилків     № 23 

  

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. Чуюку Владиславу Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825582300:04:031:0398, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.2. Василишину Віталію 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 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0091, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  

1.3. Дудар Марині Юріївні 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 0,1950 га кадастровий номер 6825589000:06:024:0027, 

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).  

1.4. Стеценко Ользі 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 1,1323 га кадастровий номер 



6825582300:04:021:0040, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:021:0035).  

1.5. Печонці Сергій Васильович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,2000 га кадастровий номер 

6825587500:03:018:0248, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.6. Остапчуку Максиму Олеговичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,8346 га кадастровий номер 

6825585600:01:001:0151, яка розташована в межах населеного пункту с. Новичі, вул. 

Черняховського Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.7. Шульовка Світлані Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,0264 га кадастровий номер 

6825587500:02:001:0064, яка розташована в межах населеного пункту с. Березне, вул. 

Бринських  Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.8. Бочаровій Світлані Іванівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,1029 га кадастровий номер 

6825589000:01:003:0116, яка розташована в межах населеного пункту с. Хролин, 

Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.9.  Бочаровій Світлані Іванівні 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 0,4043 га кадастровий номер 6825589000:06:027:0057, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер 6825589000:06:027:0064).  

1.10.  Панасюку Федору Паісійовичу 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 1,7700 га кадастровий номер 

6825585600:05:027:0114, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:027:0114).  

1.11. Дзюмаку Миколі Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1446 га кадастровий номер 

6825589000:01:001:0174, яка розташована в межах населеного пункту с. Хролин, 

Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.12. Гончарук Наталії Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1500 га кадастровий номер 

6825588500:02:001:0167, яка розташована в межах населеного пункту с. Білокриниччя, 

вул. Тітова Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.13. Білоусу Віталію Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825589000:05:003:0171, яка розташована в межах населеного пункту с.Траулин, 

Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.14. Пасічнику Максиму Володимировичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 1,1200 га кадастровий номер 

6825581800:03:007:0026, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район. 



1.15. Чапалюку Віталію Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,8027 га кадастровий номер 

6825582300:04:012:0247, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.16. Якось Ніні Петрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825582300:04:012:0246, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.17. Головатюку Володимиру Андрійовичу 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 

6825588500:06:033:0099, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  

1.18. Головатюк Юлії Віталіївні 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 6825588500:06:033:0100, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  

1.19. Штучек Тетяні Юліківні 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 6825588500:06:033:0098, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  

1.20. Перець Ірині Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,5600 га кадастровий номер 

6825582300:04:031:0397, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.21. Кацюрині Василю 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 

6825588500:06:033:0090, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  

1.22. Сидорчуку Віктору 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 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0101, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  



1.23. Дудар Тетяні Григорівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2800 га кадастровий номер 

6825589000:01:001:0169, яка розташована в межах населеного пункту с. Хролин, 

Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.24. Гайдайчуку Дмитру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,6486 га кадастровий номер 

6825587500:03:001:0093, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.25. Клімчуку Юрію Івановичу 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 1,6242 га кадастровий номер 6825587500:01:005:0057, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер 6825587500:01:005:0047).  

1.26. Мельник Тетяні Анатоліївні 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 1,6242 га кадастровий номер 6825587500:01:005:0055, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер 6825587500:01:005:0047).  

1.27. Поліщуку Олександру 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 0,1961 га кадастровий номер 

6825582300:04:027:0102, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:027:0002).  

1.28. Нечипорук Ірині Сергіївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,3647 га кадастровий номер 

6825588500:02:005:0040, яка розташована в межах населеного пункту с. Білокриниччя, 

вул. Горького Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.29. Тригубець Галині Антонівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2296 га кадастровий номер 

6825588500:02:001:0171, яка розташована в межах населеного пункту с. Білокриниччя, 

Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.30. Замурняку Юрію Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02.- для ведення фермерського господарства 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 1,9496 

га кадастровий номер 6825582300:04:005:0103, яка розташована за межами населених 

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

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825582300:04:005:0062).  

1.31. Чиж Аллі Олександрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02.- для ведення фермерського господарства 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 1,9496 га 

кадастровий номер 6825582300:04:005:0106, яка розташована за межами населених 

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

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825582300:04:005:0062).  

1.32. Ткачук Любові Степанівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02.- для ведення фермерського господарства 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 1,9496 га 

кадастровий номер 6825582300:04:005:0104, яка розташована за межами населених 

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

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825582300:04:005:0062). 

1.33. Андрощуку Юрію Олександровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02.- для ведення фермерського господарства 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 1,9496 

га кадастровий номер 6825582300:04:005:0108, яка розташована за межами населених 

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

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825582300:04:005:0062). 

1.34. Зощуку Валентину Петровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02.- для ведення фермерського господарства 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 1,9496 

га кадастровий номер 6825582300:04:005:0099, яка розташована за межами населених 

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

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825582300:04:005:0062). 

1.35. Зощук Лідії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.02.- для ведення фермерського господарства 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 1,9496 га 

кадастровий номер 6825582300:04:005:0110, яка розташована за межами населених 

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

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825582300:04:005:0062). 

1.36. Дячук Ладі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.02.- для ведення фермерського господарства 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 1,9496 га 

кадастровий номер 6825582300:04:005:0109, яка розташована за межами населених 

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

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825582300:04:005:0062). 



1.37. Дячуку Миколі Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02.- для ведення фермерського господарства 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 1,9496 

га кадастровий номер 6825582300:04:005:0100, яка розташована за межами населених 

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

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825582300:04:005:0062). 

1.38. Дячук Ользі Валентинівні  у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02.- для ведення фермерського господарства 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 1,9496 га 

кадастровий номер 6825582300:04:005:0105, яка розташована за межами населених 

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

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825582300:04:005:0062). 

1.39. Дячуку Денису Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02.- для ведення фермерського господарства 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 1,9496 

га кадастровий номер 6825582300:04:005:0107, яка розташована за межами населених 

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

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825582300:04:005:0062). 

1.40. Дячуку Макару Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02.- для ведення фермерського господарства 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 1,9496 

га кадастровий номер 6825582300:04:005:0102, яка розташована за межами населених 

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

частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825582300:04:005:0062). 

1.41. Лабенській Олені 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 0,1200 га кадастровий номер 

6825589000:06:016:0177, яка розташована за межами населених пунктів (с. Траулин)  

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

раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:06:016:0159).  

1.42. Хоміч Катерині Віталіївні 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 6825588500:06:032:0005, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер 6825588500:06:032:0004).  



1.43. Войтюк Світлані Юріївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,1000 га кадастровий номер 

6825588500:01:002:1024, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, вул. 

Ватутіна Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.44. Янушевському Віталію Віталійовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею0.4000 га кадастровий номер 

6825588500:01:010:0112, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, вул. 

Красносільська Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.45. Денисову Олександру 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 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0095, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  

1.46. Лукашуку Дмитру 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 

6825588500:06:033:0094, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  

1.47. Маринічу Миколі Валентиновичу 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 

6825588500:06:033:0095, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  

         1.48. Ткачук Анастасії Андріївні 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 6825588500:06:033:0092, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  

         1.49. Ткачук Ірині Сергіївні 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 6825588500:06:033:0096, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  

       1.50. Ткачуку Максиму 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 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0097, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001). 

       1.51. Денисюку Юрію 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 0,3000 га кадастровий номер 

6825587500:03:001:0095, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825587500:03:001:0088). 

       1.52. Конюку Миколі 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 

6825589000:06:016:0176, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:06:016:0159). 

       1.53. Дяченко Євгенію 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 

6825589000:06:016:0174, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:06:016:0159). 

       1.54.Власюк Світлані Іванівні 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 

6825588500:06:030:0112, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:030:0001). 

      1.55.Гордійчук Лесі Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0.2630 га кадастровий номер 

6825585600:04:001:0181, яка розташована в межах населеного пункту с. Поляна, вул. 

Молодіжна Хмельницька область, Шепетівський район.  

      1.56. Гордійчуку Юрію Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1.7945 га кадастровий номер 

6825585600:05:028:0022, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район. 

      1.57. Чинюк Марії Іванівні 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 6825588500:06:030:0108, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер 6825588500:06:033:0001).  



 

      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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


