
               

 

 

 

 
 СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

11 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

2 вересня 2021 року                                    с. Судилків                              № 14 

 

Про затвердження проєктів 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 Чиж Ларисі Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0758 га, кадастровий номер 

6825582300:01:001:0385, яка розташована в межах населеного пункту с. Городище, вул. 

Залізнична, Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.2 Мойсеєнко Валентині Михайлівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1500 га, кадастровий номер 

6825585600:05:031:0030, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.3 Карпінському Олександру Павловичу 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 0,1600 га, кадастровий номер 

6825582300:04:004:0049, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:004:0013); 

1.4 Карпінському Олександру Олександровичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3500 га, кадастровий номер 

6825582300:01:001:0389, яка розташована в межах населеного пункту с. Городище, вул. 

Котика Валі, Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.5 Рабчевській Тетяні 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 2,00 га, кадастровий номер 

6825585600:05:003:0013, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:003:0002); 

1.6 Косовському Івану Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 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 1,9000 га, кадастровий номер 6825588500:07:019:0024, яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької 

області (як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825588500:07:019:0002); 

1.7 Грицаю Віктору Павловичу 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 2,00 га, кадастровий номер 6825588500:06:033:0202, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:033:0001); 

1.8 Кухарчуку Максиму Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825589000:07:011:0300, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.9 Базь Аллі Тадзіовні 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 0,5498 га, кадастровий номер 6825589000:06:023:0048, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:023:0034); 

1.10 Шемчуку Олександру Михайловичу у приватну власність земельну ділянку зі 

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

особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0.3858 га, кадастровий номер 

6825582300:04:023:0008, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:023:0002);  

1.11 Дейнезі Олені Степанівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,6000 га, кадастровий номер 

6825582300:01:001:0390, яка розташована в с. Городище, вул. Котика Валі, Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

1.12 Дейнезі Олені Степанівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1000 га, кадастровий номер 6825582300:01:001:0388, 

яка розташована в с. Городище, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.13 Дейнезі Аліні Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2200 га, кадастровий номер 

6825582300:01:001:0392, яка розташована в с. Городище, вул. Котика Валі, Шепетівського 

району, Хмельницької області; 



1.14 Міреничу Едуарду Петровичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

6825589000:06:006:0003, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.15 Книшу Василю Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825589000:06:006:0002, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.16 Середюку Олександру Яковичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1843 га, кадастровий номер 

6825589000:01:003:0122, яка розташована в межах с. Хролин, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.17 Шевчук Тетяні Павлівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1913 га, кадастровий номер 

6825585600:02:003:0026, яка розташована в с. Жолудки, вул. Франчука М., Шепетівського 

району, Хмельницької області;  

1.18 Никольчук Людмилі Петрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0654 га, кадастровий номер 

6825589000:01:001:0177, яка розташована в межах с. Хролин, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.19 Гаєвському Миколі 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 2,00 га, кадастровий номер 

6825588500:06:033:0200, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

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

);  

1.20 Веремійчуку Павлу Володимировичу у приватну власність земельну ділянку зі 

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

особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,4935 га, кадастровий номер 

6825589000:06:024:0020, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:06:024:0019); 

1.21 Гончаровському Олександру Леонідовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0,8961 га, кадастровий номер 

6825588500:01:001:0081, яка розташована в межах с. Судилків, вул. Гагаріна Юрія, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.22 Шеренговській Світлані Федорівні у приватну власність земельну ділянку зі 

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

особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,5000 га, кадастровий номер 

6825589000:06:023:0051, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:06:023:0031);   

1.23 Поворознику Петру Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2366 га, кадастровий номер 



6825589000:01:007:0009, яка розташована в межах с. Хролин, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.24 Вознюк Світлані Василівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,4500 га, кадастровий номер 6825589000:06:024:0030, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:024:0019); 

1.25 Поворознику Руслану Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,3873 га, кадастровий номер 

6825589000:01:003:0121, яка розташована в межах с. Хролин, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.26 Багінській Раїсі Броніславівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1592 га, кадастровий номер 

6825589000:01:003:0119, яка розташована в межах с. Хролин, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.27 Слісарчук Інні 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 2,00 га, кадастровий номер 6825585600:05:003:0012, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:05:003:0002);  

1.28 Тончуку Дмитру Степановичу 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 2,00 га, кадастровий номер 6825585600:05:003:0007, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:05:003:0002);  

1.29 Скотенюк Олені Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1694 га, кадастровий номер 

6825581800:01:002:0180, яка розташована в межах с. Вовківці, вул. Скотенюка Руслана,  

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.30 Власюк Валентині Євгенівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,4324 га, кадастровий номер 

6825587500:01:004:0179, яка розташована в межах с. Серединці, вул. Миру 123,  

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.31 Чайці Ользі Вікторівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 2,00 га, кадастровий номер 6825588500:06:033:0204, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:033:0001); 

1.32 Заєць Богдану Володимировичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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



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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,60 га, кадастровий номер 6825587500:03:008:0006, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825587500:03:008:0004);  

1.33 Мосійчук Надії Семенівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,8337 га, кадастровий номер 

6825588500:05:003:0017, яка розташована в межах с. Рудня - Новенька, вул. Партизанська,  

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.34 Страдецькій Надії Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2893 га, кадастровий номер 

6825585600:02:003:0023, яка розташована в межах с. Жолудки, вул. Франчука М.,  

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.35 Лебідю Вадиму Ростиславовичу 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 0,5686 га, кадастровий номер 6825587500:03:008:0005, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825587500:03:008:0004);   

1.36 Григі Михайлу Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,1000 га, кадастровий номер 

6825588500:07:002:0038, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради,  Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.37 Григі Миколі Івановичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 1,5000 га, кадастровий номер 

6825588500:07:009:0061, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради,  Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.38 Білошкурнику Миколі Борисовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,7654 га, кадастровий номер 

6825587500:03:001:0092, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради,  Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.39 Вознюку 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 1,3269 га, кадастровий номер 

6825582300:04:041:0095, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:041:0095); 

1.40 Самковій Олені Миколаївні 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 0,2308 га, кадастровий номер 6825589000:06:023:0050, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:023:0031); 

1.41 Паламарчук Світлані Василівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,4404 га, кадастровий номер 



6825585600:06:020:0016, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.42 Березі Валентині Вікторівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,3500 га, кадастровий номер 

6825582300:01:001:0402, яка розташована в межах с. Городище, вул. Першотравнева,  

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.43 Пасічник Анастасії Василівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,12 га, кадастровий номер 6825581800:03:014:1110, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області;   

 

 

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 

 


