
 

 
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

9 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

16 липня  2021 року                                    с.Судилків                                № 7 

 
 

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.  Бужанській Катерині Василівні 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 0.60 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; 

1.2. Мельнику Вадиму Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 1.50 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825587500:03:018:0231), 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. Войтюку 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 0,25 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 



1.4. Войтюк Ользі 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 0,32 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.5.Гордійчук 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 0,15 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:01:001:__-_), яка розташована в межах с. Городище, вулиця Козацька, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.6. Яворській Марії Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0.10 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 - 01.05 – для 

індивідуального садівництва. 

1.7. Полікарпову Віталію Геннадійовичу 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; 

1.8. Оніщук Надії Лаврентіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,17 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:010:__-_), яка розташована в межах с. Судилків, вул. 

Красносільська, Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької 

області. 

1.9. Бабаку Богдану 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 0.15 га із земельної ділянки 

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

пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.10. Пасічник Анастасії Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва із 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,12 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825581800:03:014:__-_), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 



           1.11. Семенюк Ірині Леонідівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 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; 

1.12. Оніщук Надії Лаврентіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва із 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,04 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:008:__-_), яка розташована в межах с. Судилків, Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

            1.13.Кожан Ганні Митрофанівні 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 0,80 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:012:0741), 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. Денищук Світлані 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 0,40 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:001:__-_), яка розташована в межах с. Білокриниччя, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.15. Кльок Ользі 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 

6825588500:02:001:__-_), яка розташована в межах с. Білокриниччя, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.16. Охрімець Людмилі Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва із 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,12 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:05:025:__-_), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Молодіжна 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

            1.17. Туракевич Ірені Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 1,70 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0026), 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. Гедзун Надії Валеріївні 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 0,25 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області.  

           1.19. Халамендику Євгену Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною площею 2,00 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:028:0017), яка розташована за 

межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.20.Стельмах Віті 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 0.30 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0040), 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; 

1.21. Остапчуку Олександру Васильовичу  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 6825585600:05:025:0040), 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; 

1.22. Рудій  Наталії 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 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської  ради, Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.23. Хролю Олегу Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва із 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,12 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:010:__-_), яка розташована в межах с. Судилків, Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

          1.24. Муштину Павлу Леонідовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності орієнтовною площею 0,66 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:05:005:__-_), яка розташована в межах с. Рудня-Новенька, вул. 

Шевченка Тараса, Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької 

області; 

          1.25. Хролю 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 0,70 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:010:____), яка розташована в межах с. Судилків, вул. 

Красносільська, Судилківської сільської, ради Шепетівського району, Хмельницької 

області;  

1.26. Шеренгівській Марії 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 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; 

1.27. Сидорчук Оксані Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва із 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,12 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:008:___), яка розташована в межах с. Судилків, Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

          1.28. Базалій Майї 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 0,34 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.29. Ємець Валентині 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.30. Ємець Валентині Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва із 

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,12 га із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.31. Ємець Ользі 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 0,55 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.32. Демич Тамарі 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 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.33. Полодюк Ользі Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

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



номер 6825585600:06:014:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.34. Полодюку Віталію 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 6825585600:06:014:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

        1.35. Репецькій Наталії Володимирівні  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0.30 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0026), 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; 

         1.36. Сироті Ользі Олександрівні  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 0.75 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0026), 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; 

1.37. Гордійчук Златі Андріївні 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 6825585600:06:014:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.38. Андрощук Марії 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 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.39. Тригубцю Володимиру Васильовичу 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 6825588500:07:004:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.40. Остапчуку Віктору Анатолійовичу 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 0,22 га, 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:025:0026), 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; 



1.41. Кузьомко Надії Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0,20 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:001:0554), 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; 

1.42. Кузьомку Володимиру 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 0,60 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.43. Верхогляд 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 0,25 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:009:0423), 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; 

1.44. Лук’яновій Антоніні Анатоліївніна 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 6825587500:01:004:____), яка розташована в межах с. Серединці, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.45. Руденькому Михайлу Івановичу 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 0,63 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.46. Фелонюк Валентині 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:01:004:____), яка розташована в межах с. Серединці, Судилківської 

сільською ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.47. Захарцю Олександру Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:04:001: 

- ), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.48. Хомарецькій Анні Ігорівні 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 6825585600:04:001:___), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 



  1.49. Тимощуку Петру Омельяновичу 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 2.000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:06:014:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

  1.50. Рабчевській Катерині Олександрівні 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 0.20   

га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:025:0040), 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; 

  1.51. Тимощук Альоні 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 2.000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:06:014:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.52. Мугиль Тетяні 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 0.10 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:07:014: -  ), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.53. Мосійчук Аллі Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0.50 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:009:0423), 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; 

1.54. Конончук Антоніні 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 0,18 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.55. Андрощук 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 2.0 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:012:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.56. Олійник Тетяні Анатоліївна 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 6825588500:01:002:____), яка розташована в межах с. Судилків, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.57. Ребекевші Василю 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 0,35 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.58. Мах Анжелі Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

комунальної власності орієнтовною площею 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:07:001:0601), 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; 

1.59. Бовтачуку Руслану 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 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.60. Гандзюку Олександру Михайловичу 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 0,34 га, 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:012:0741), 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. Остапчуку Олегу Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 1,60 га, з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:03:001:____), яка розташована в межах с. Мальованка, вул. Садова, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.62. Степанюк Ларисі Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

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

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0027), 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. Бужанському Григорію Васильовичу 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 0.80 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; 

1.64. Христонько Людмилі Петрівні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 0,25 га з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:001:____), яка розташована в межах с. Поляни, вул. Джиготи, 

Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.65. Білоусу Вадиму Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 0,40 га з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:003:____), яка розташована в межах с. Поляни, вул. Лісова, Шепетівського 

району, Хмельницької області. 

1.66. Левчуку Петру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 0,53 га з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:001:____), яка розташована в межах с. Поляни, вул. Джиготи, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.67. Романюк Олені Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 2,00 га з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:05:031:____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Дружби, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.68. Бродюк Аллі Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 0,12 га з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:01:001:____), яка розташована в межах с. Городище, Шепетівського району, 

Хмельницької області. 

1.69. Полодюк Ганні Віталіївні 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 6825587500:03:009:0017), 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 - 01.05.– для 

індивідуального садівництва. 

1.70. Полодюк Ганні Віталіївні 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 0.20 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:009:0015) 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 



1.71. Рудь Інні 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 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:05:025:0040), 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; 

1.72. Білоусу Дмитру Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 0,22 га з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:003:____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Українки Л., 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.73. Білоусу Дмитру Вікторовичу 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 6825585600:05:031:0319), 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; 

1.74. Слободенюк Наталії Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 2,0 га з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:041:____), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.75. Чернушичу Володимиру Павловичу на виготовлення проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею 0,10 га, з метою подальшої передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:01:010:____), яка розташована в межах с. Судилків, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.76 Мазуру Анатолію Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею 0,09 га, з метою подальшої передачі безоплатно у 

власність для індивідуального садівництва, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825581800:01:002:____), яка розташована в межах с. Вовківці, вул. Садова, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.77 Данюку Володимиру Федоровичу на виготовлення проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею 0,60 га, з метою подальшої передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:01:002:____), яка розташована в межах с. Судилків, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.78 Корнієнко Людмилі Валентинівна на виготовлення проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею 2,00 га, з метою подальшої передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:031:____), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 



1.79 Літвіновій Світлані Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 0,12 га,  з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:003:____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Лісова, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області,. 

1.80 Приймаку Петру Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 0,30 га, з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:003:____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Шкільна, 

Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.81 Ярковій Євгенії Костянтинівні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 0,60 га, з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:001:____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.82 Мурзі Світлані Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 0,45 га, з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:003:____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Лісова, Шепетівського 

району, Хмельницької області. 

1.83 Блонській Галині Каролівні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 0,37 га, з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:003:____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Лісова, Шепетівського 

району, Хмельницької області. 

 1.84 Теслюк Ірині Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 0,50 га, з метою подальшої передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:001:____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Молодіжна, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.85 Вільбіцькому Павлові Броніславовичу на виготовлення проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею 0,16 га, з метою подальшої передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:01:001:____), яка розташована в межах с. Городище, вул. 

Вітряки 15, Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.86 Малецькій Галині Григорівні 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 0,34 га, з метою подальшої 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825581800:03:014:0107), 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; 



1.87 Андрощук 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 0,1200 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:07:006:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.88 Джусу Олегу 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 0,1500 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:04:001:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.89 Дубінчуку Андрію 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 0.1500 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:01:001:____), яка розташована в межах с. Городище, вул. Вітряки 30, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.90. Нестеруку Денису 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:06:006:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.91. Нестерук Марині 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:06:006:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.92. Дьоміній 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 0.4000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:001:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.93. Ребекевші Дмитру Васильовичу 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 0.3100 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:002:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.94. Шевчуку Анатолію Васильовичу 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 0.1400 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:002:____), яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського 

району, Хмельницької області. 

1.95 Горбаню Миколі 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 0.8100 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:002:____), яка розташована межах с. Судилків, Шепетівського 

району, Хмельницької області. 



1.96 Тихонюку Богдану В’ячеславовичу 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:03:018:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.97 Андрощуку Борису 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 1.2000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:03:001:____), яка розташована в межах с. Климентовичі, Шепетівського 

району, Хмельницької області.  

1.98 Онопрійчук Марії Фомінічній 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 0.3000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:01:005:______), яка розташована в межах с. Серединці, вул. Миру, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.99 Мельнику Петру Корнійовичу 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 0.3500 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:01:004:______), яка розташована в межах с. Серединці, вул. Миру, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.100 Мельнику Сергію Володимировичу 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 6825587500:03:004:0332), 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; 

1.101 Березі Тарасу 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:041:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.102 Березі Олені Дмитрівні 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:041:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.103 Шутовій Анастасії 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:041:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.104 Устич Ользі 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:041:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.105 Устич Людмилі 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:041:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.106 Остапчук Марії 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 0.45 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:04:001:______), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.107 Діравчук Світлані 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 0,52 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:06:017:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.108 Войтюку Сергію 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 0.06 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:008:______), яка розташована в межах с. Судилків, вул. Горького, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.109 Борисюк Юлії 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 0.15 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:05:001:______), яка розташована в межах с. Траулин, Шепетівського 

району, Хмельницької області.  

1.110 Устич Тетяні 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 0.12 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:07:001:0554), 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. 

1.111 Паламарчук Антоніні Євгенівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності орієнтовною площею 0.25 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:009:0768), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.112 Язвінській Надії 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 0.28 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:001:______), яка розташована в межах с. Білокриниччя, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.113 Франчук Марії Павлівні 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 0.27 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:009:0768), яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.114. Курило Вікторії 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 0.27 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:01:001:______), яка розташована в межах с. Городище, вул. Котика 

Валі, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.115 Савчуку Валентину 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:041:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.116. Березі Емілії 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:041:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.117 Дубінчуку Михайлу Івановичу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель 

комунальної власності, орієнтовною площею 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:012:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.118 Пустовіту Олексію 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:03:011:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.119 Кравчуку Роману Олеговичу 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 0.85 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0026), 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; 

1.120 Хомарецькій Валентині 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 0.80 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:04:003:______), яка розташована в межах с. Поляна, вул. 

Українки Лесі, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.121 Франчук Тетяні Степанівні 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 0.50 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0040), 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;  

1.122 Кулішу Юрію Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель 

комунальної власності, орієнтовною площею 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:01:001:______), яка розташована в межах с. Новичі, вул. 

Черняховського, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.123  Репецькій Ганні Калениківній 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 0.11 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0027), 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; 

1.124 Мурзі Людмилі Олександрівні 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 6825585600:05:025:0040), 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 - 01.05 – для 

індивідуального садівництва. 

1.125 Остапчук Ганні Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення індивідуального садівництва із 

земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:003:_____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Залізнична, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.126 Якимчуку Володимиру 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 0,30 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:01:004:_____), яка розташована в с. Серединці, вул. Миру 

133, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.127 Тітор Антоніні 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 6825588500:02:005:_____), яка розташована в межах с. Білокриниччя, вул. Шарова,  

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.128 Шемчук Аріні Павлівні 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 0.75 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:009:0017), 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; 

1.129 Віскобчук Ірині 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 0.30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:01:001:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.130 Віскобчук Ірині 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 0.12 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:024:0032), 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; 

1.131 Сідорчук Ользі Тарасівні 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 6825588500:04:001:______), яка розташована в межах с. Лозичне, вул. Ігоря 

Ляшенка,  Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.132 Тригубцю Святославу 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 0,57 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:01:002:______), яка розташована в межах с. Судилків, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.133 Тригубець 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 0,23 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:002:______), яка розташована в межах с. Судилків, вул. Ватутіна 45, 

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.134 Куловій Світлані 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 0,13 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:002:______), яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського 

району, Хмельницької області. 

1.135 Ліннику Леоніду 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 0,90 га, із земельної ділянки (кадастровий 



номер 6825588500:01:002:______), яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського 

району, Хмельницької області. 

1.136 Школуну Сергію Володимировичу 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 2.0000 

га із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:009:0018), 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; 

1.137 Степанюку Івану 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 0.60 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:04:003:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.138 Тригубець Любові 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.139 Петровій Олені Матвіївні 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 6825587500:02:001:______), яка розташована в межах с. Березна, вул. Бринських 15, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.140 Зведенюк Марті 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:010:______), яка розташована в межах с. Судилків, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.141 Дудар Валентині Михайлівні 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 6825589000:05:003:______), яка розташована в межах с. Траулин, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.142 Дудар Валентині Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

ради, Шепетівського району, Хмельницької області.   

1.143 Телегі Альоні 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 6825589000:05:001:______), яка розташована в межах с. Траулин, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 



1.144 Телегі Олегу Петровичу 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 6825589000:06:023:0052), 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; 

1.145 Телегі Олегу Петровичу 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 

6825589000:05:001:______), яка розташована в межах с. Траулин, Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.146. Паламарчук 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 0.45 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:06:020:_____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.147. Охрімцю Богдану Васильовичу 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 

6825585600:05:025:______), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Молодіжна, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.148. Віскобчук Варварі 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 0.30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:06:024:0032), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.149. Троц Олені Євгенівні 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 0.55 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:06:027:0074), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.150 Лінник Галині Андріївні на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель 

комунальної власності, орієнтовною площею 0,90 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:002:______), яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського 

району, Хмельницької області. 

1.151 Рудас 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 0,35 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:04:003:______), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Шкільна 

Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.152. Яворській Марії 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 0,0700 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:01:001:______), яка розташована в межах с. Городище, вул. 

П’яскорського М.,  Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.153 Лайці Марії 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 0,2500 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:001:______), яка розташована в межах с. Білокриниччя, вул. 

Шевченка,  Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.154. Хомарецькій Тетяні 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 0,4100 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:04:001:______), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи,  

Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.155. Маліновській Оксані 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 2.0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:03:020:____), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

 

 

          2. Виготовлені матеріали подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради 

         

 

 

  Сільський голова                                                                                   Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст. ст. 118, 121 Земельного кодексу України. 

 

За 12 Проти - Утрималось - Не голосувало - 

 

 

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

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

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

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

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

Береза В.А. Не голос. Товстюк А.П. Відс.   

Бурячківський В. В. За Сніховська Н.А. Відс.   

Колот Т. Л. За Лінник Ю. П. За   

 

Голос сільського  голови  - За  

 

16.07.2021 року          

 


