
               

 

 

 

 
 СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
11 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

2 вересня  2021 року                                 с. Судилків                                № 16 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

надання земельних ділянок у власність 

громадянам. 

 

Розглянувши звернення громадян, розроблені проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, відповідно до ст. 118, 121, 186 Земельного кодексу України 

та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 
1. Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок передати: 

        1.1. Пасічнику Івану Антоновичу 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 2,0000 га кадастровий 

номер 6825581800:03:001:0452, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:001:0372). 

        1.2. Лукаревській Тетяні Рафаїлівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1984 га кадастровий номер 

6825587500:01:006:0086, яка розташована в межах населеного пункту с. Серединці, вул. 

Миру, Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

        1.3. Танащук Олександру Олексійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1329 га кадастровий номер 

6825588500:01:010:0113, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, вул. 

Красносільська, Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

        1.4. Янушевській Дарині Віталіївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,4000 га кадастровий номер 

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

Красносільська, Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

        1.5. Добринчук Галині Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,4541 га кадастровий номер 

6825588500:02:001:0178, яка розташована в межах населеного пункту с. Білокриниччя, вул. 

Котика В., Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

        1.6. Добринчуку Андрію Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1555 га кадастровий номер 



6825588500:02:001:0175, яка розташована в межах населеного пункту с. Білокриниччя, вул. 

Тітова, Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

        1.7. Кузьмінській Лідії Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,4154 га кадастровий номер 

6825588500:05:003:0015, яка розташована в межах населеного пункту с. Рудня-Новенька, 

вул. Шевченка Тараса, Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський 

район. 

         1.8. Косовському Ярославу Івановичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:07:012:0752, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

         1.9. Болюху Сергію Дмитровичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:07:012:0298, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

        1.10. Поліщук Зінаїді Дмитрівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0.0968 га кадастровий номер 6825585600:05:025:0041, 

яка розташована в межах населеного пункту с. Поляна, Хмельницька область, Шепетівський 

район; 

       1.11. Поліщук Зінаїді Дмитрівні 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 0,5864 га, кадастровий номер 6825585600:05:025:0033, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:05:025:0024) 

       1.12. Інжиєвському Вадиму Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,5838 га кадастровий номер 

6825588500:05:004:0029, яка розташована в межах населеного пункту с. Рудня - Новенька, 

вул. Лісова, Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

       1.13. Воєнчуку Артему Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,4953 га, кадастровий номер 

6825587500:03:011:0091, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район. 

       1.14. Яцюк Лесі Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, кадастровий номер 

6825582300:04:031:0399, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

      1.15. Малинка Тетяні Віталіївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2731 га, кадастровий номер 

6825582300:03:002:0053, яка розташована в межах населеного пункту с. Пашуки,     

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

       1.16. Гладунцю Василю Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

6825587500:01:006:0085, яка розташована в межах населеного пункту с. Серединці,      

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район. 

       1.17. Швецю Ігору Святославовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1392 га, кадастровий номер 

6825588500:04:001:0203 , яка розташована в межах населеного пункту с. Лозичне, вул. 

Вишнева, Судилківської сільської ради, Шепетівський район, Хмельницька область; 



        1.18. Гринюку Петру Валентиновичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0.0400 га, кадастровий номер 6825582300:01:002:0254, 

яка розташована в межах населеного пункту с. Городище, вул. Зелена, Шепетівський район, 

Хмельницька область; 

        1.19. Нижегородову Віталію Валерійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,4100 га, кадастровий номер 

6825585600:04:003:0203, яка розташована в межах населеного пункту с. Поляна,      

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район.   

       1.20. Верхогляду Сергію Леонідовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,5473 га, кадастровий номер 

6825585600:04:003:0204, яка розташована в межах населеного пункту с. Поляна, вул. 

Українки Лесі, Судилківської сільської ради, Шепетівський район, Хмельницька область;  

       1.21. Пасічнику Миколі Антоновичу 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 2,0000 га кадастровий номер 6825581800:03:001:0449, яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район, 

(як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825581800:03:001:0372); 

       1.22. Ніверчуку Олександру Івановичу 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 2,0000 га кадастровий номер 6825581800:03:001:0450, яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької області, Шепетівського 

району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825581800:03:001:0372); 

         1.23. Стадніку Миколі Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1013 га, кадастровий номер 

6825588500:01:008:0624, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, вул. 

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

         1.24. Савчук Лідії Федорівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2930 га, кадастровий номер 

6825588500:01:010:0114, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків,  

Судилківської сільської ради, Хмельницька область, Шепетівський район.   

         1.25. Перчук Катерині Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1600 га, кадастровий номер 

6825588500:04:001:0206, яка розташована в межах населеного пункту с. Лозичне, вул. 

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

        1.26. Франчук Марині Юріївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

6825589000:07:022:0299, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Хмельницької області, Шепетівського району. 

        1.27. Рибачуку Олегу Петровичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0.1200 га, кадастровий номер 6825582300:01:002:0257, 

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

       1.28. Кармашу Олександру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0.1200 га, кадастровий номер 6825588500:07:006:0022, 



яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району. 

         1.29. Михальчуку Сергію 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 0.5000 га, кадастровий номер 

6825589000:06:016:0179, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

        1.30. Мельнику Володимиру Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

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

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

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства площею 1.2000 га кадастровий номер 

6825589000:06:016:0178, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

        1.31. Дударю Миколі Олександровичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0.5000 га, кадастровий номер 6825589000:06:016:0173, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:016:0159)                                    

       1.32. Козаку Миколі Івановичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0.1800 га, кадастровий номер 6825589000:06:016:0175, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:016:0159 ). 

       1.33. Белоусько Олені Михайлівні 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 0.2000 га, кадастровий номер 6825589000:07:013:0008, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:07:013:0002); 

  1.34. Куземко Тетяні 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 0.1318 га кадастровий номер 6825589000:07:022:0297, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:07:022:0292); 

 1.35 Пилюгіну Віктору Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

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



особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,3700 га, кадастровий номер 

6825582300:04:004:0043, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

1.36. Шудраку  Віктору Юрійовичу  у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00 - землі запасу на вид 01.05 – для індивідуального 

садівництва) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для індивідуального садівництва 

площею 0.1200 га кадастровий номер 6825589000:07:001:0553, яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької області, Шепетівського 

району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825589000:07:001:0532); 

 1.37. Способ Лілії Юріївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00 - землі запасу на вид 01.05 - для індивідуального садівництва) 

в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для індивідуального 

садівництва, площею 0.1200 га, кадастровий номер 6825589000:07:001:0551, яка розташована 

за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області, (як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий 

номер 6825589000:07:001:0532); 

1.38. Шудраку Юрію Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00 - землі запасу на вид 01.05 - для індивідуального 

садівництва) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для індивідуального 

садівництва, площею 0.1200 га кадастровий номер 6825589000:07:001:0552, яка розташована 

за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району 

Хмельницької області, (як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий 

номер 6825589000:07:001:0532 ). 

           1.39. Слончак Надії Петрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0.1058 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0760, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:07:012:0734); 

           1.40. Малаціону Василю Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

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

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства площею 0.2000 га кадастровий номер 

6825585600:05:031:0307, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:031:0302); 

           1.41. Маліновському Сергію Володимировичу у приватну власність земельну ділянку 

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

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

6825582300:04:041:0109, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 



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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:041:0096); 

           1.42. Франчук Ірині Юріївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,9030 га, кадастровий номер 6825587500:03:018:0232, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825587500:03:018:0231); 

1.43. Гладкій Галині 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 0,4500 га, кадастровий номер 6825582300:04:004:0047, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825582300:04:004:0014); 

        1.44. Маринічу Миколі Валентиновичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства площею 2.0000 га кадастровий номер 6825588500:06:033:0093, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:033:0001); 

         1.45. Юзькову Олександру Георгійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,4600 га, кадастровий номер 

6825588500:05:005:0038, яка розташована в межах населеного пункту с. Рудня-Новенька, 

вул. Шевченка Тараса, Судилківської сільської ради, Хмельницької області, Шепетівського 

району; 

        1.46. Яворському Володимиру Броніславовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3000 га, кадастровий номер 

6825582300:01:001:0386 , яка розташована в межах населеного пункту с. Городище, вул. 

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

       1.47. Вергуну Дмитру Стефановичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1270 га, кадастровий номер 

6825589000:02:003:0088 , яка розташована в межах населеного пункту с. Велика Медведівка, 

вул. Молодіжна, Судилківської сільської ради, Хмельницької області, Шепетівського 

району; 

        1.48. Азаренковій Аллі 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 0,2196 га, кадастровий номер 6825582300:04:004:0039, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825582300:04:004:0013); 

        1.49. Азаренкову Олександру Григоровичу 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 0,0596 га, кадастровий номер 

6825582300:04:004:0038, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

       1.50. Павловській Ларисі Володимирівні у приватну власність земельну ділянку зі 

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

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1.6242 га, кадастровий номер 

6825587500:01:005:0056, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825587500:01:005:0047); 

1.51. Остапчуку Миколі Олеговичу 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 0,4753 га, кадастровий номер 6825585600:06:017:0090, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:06:017:0067); 

           1.52. Федорчуку Миколі Максимовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,6940 га, кадастровий номер 

6825581800:01:002:0173 , яка розташована в межах населеного пункту с. Вовківці , вул. М. 

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

1.53. Шевчуку Вадиму Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2617 га, кадастровий номер 

6825581800:02:002:0048, яка розташована в межах населеного пункту с. Вовківчики , вул. 

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

 1.54. Андрєєвій Тетяні Віталіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,1110 га, кадастровий номер 6825582300:04:004:0041, 

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); 

 1.55. Литвиненко Наталії 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 0,2000 га, кадастровий номер 6825589000:06:031:0323, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:031:0291); 

 1.56. Бродюк Аллі 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 0,3726 га, кадастровий номер 6825582300:04:004:0042, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825582300:04:004:0014 ). 



1.57. Пилюгіній Олені Іванівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,3000 га, кадастровий номер 6825582300:04:004:0044, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825582300:04:004:0014); 

1.58. Стецюку Юрію Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,3703 га, кадастровий номер 6825582300:04:004:0045, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825582300:04:004:0014); 

1.59. Кузьменку Сергію Олександровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,60 га, кадастровий номер 

6825582300:04:031:0394, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.60. Ліпініну Сергію 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 0,8331 га, кадастровий номер 6825582300:04:041:0100, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

1.61. Лясковському Сергію Петровичу  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 2.0000 га кадастровий номер 6825581800:03:001:0451, яка розташована за межами 

населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької 

області, (як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825581800:03:001:0372); 

 1.62. Гурській Тетяні Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.4567 га, кадастровий номер 

6825588500:02:001:0176, яка розташована в межах населеного пункту с. Білокриниччя, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.63. Кармаш Наталії 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 0.7165 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0390, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:07:012:0735); 

 1.64. Кармаш Людмилі Володимирівні у приватну власність земельну ділянку зі 

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

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

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для 



ведення особистого селянського господарства, площею 1.0800 га, кадастровий номер 

6825588500:07:012:0388, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:07:012:0735); 

 1.65. Фурманчуку Сергію Дмитровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0.3815 га, кадастровий номер 

6825581800:01:002:0177, яка розташована в межах населеного пункту с. Вовківці, вул. М. 

Грушевського, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.66. Шемчуку Максиму Петровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0.2508 га, кадастровий номер 

6825582300:03:002:0055, яка розташована в межах населеного пункту с. Пашуки, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.67. Стаднік Вірі Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.1478 га, кадастровий номер 

6825588500:01:010:0116, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, вул. 

Красносільська, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.68. Власюк Тамарі Борисівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, лощею 0.3303 га, кадастровий номер 

6825588500:05:005:0039, яка розташована в межах населеного пункту с. Рудня-Новенька, 

вул. Шевченка Тараса, Шепетівського району, Хмельницької області. 

 1.69. Ляшенко Надії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.0618 га, кадастровий номер 

6825588500:04:001:0204, яка розташована в межах населеного пункту с. Лозичне, вул. 

Котика Валі, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.70. Лой Валентині Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.4531 га, кадастровий номер 

6825587500:01:006:0088, яка розташована в межах населеного пункту с. Серединці, вул. 

Миру, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.71. Войтку Олексію Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 1.4609 га, кадастровий номер 6825589000:06:031:0325, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:031:0291); 

 1.72. Шемчуку Сергію Яковичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.4213 га, кадастровий номер 

6825582300:03:001:0068, яка розташована в межах населеного пункту с. Пашуки, вул. 

Загребельна, Шепетівського району, Хмельницької області;  

 1.73. Веремійчук Надії Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.1000 га, кадастровий номер 

6825582300:01:002:0256, яка розташована в межах населеного пункту с. Городище, вул. 

Набережна, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.74. Котик Ірині 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 1.7982 га, кадастровий номер 6825588500:06:030:0111, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:030:0047); 



 1.75. Лабенській Наталії Олегівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 2.0000 га, кадастровий номер 6825589000:06:031:0324, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:031:0291); 

 1.76. Дудару Максиму Юрійовичу 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 0.7355 га, кадастровий номер 6825589000:06:031:0309, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:031:0290); 

 1.77. Погожевському Віктору Володимировичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0.1629 га, кадастровий номер 

6825588500:01:017:0134, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, вул. 

Набережна, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.78. Матвійчук Марії Вікторівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.8768 га, кадастровий номер 

6825589000:05:001:0190, яка розташована в межах населеного пункту с. Траулин, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.79. Королішину Володимиру Матвійовичу у приватну власність земельну ділянку 

для індивідуального садівництва, площею 0.1082 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1039, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.80. Зощуку Дмитру Валентиновичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства на вид 01.03 – 

для ведення особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

для ведення особистого селянського господарства, площею 1.6475 га, кадастровий номер 

6825582300:04:015:0028, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Хмельницької області, Шепетівського району;  

 1.81. Бенещук Олені Никанорівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.4063 га, кадастровий номер 

6825581800:01:002:0178, яка розташована в межах населеного пункту с. Вовківці, вул. М. 

Грушевського, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.82. Любарчук Нілі Григорівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.1500 га, кадастровий номер 

6825582300:02:001:0112, яка розташована в межах населеного пункту с. Красносілка, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.83. Бужанському Віталію Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0.0522 га, кадастровий номер 

6825589000:01:001:0175, яка розташована в межах населеного пункту с. Хролин, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.84. Никольчуку Петру Івановичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0.9785 га, кадастровий номер 6825589000:06:027:0073, 



яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:027:0064); 

 1.85. Шевчук Наталії 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 2.00 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0762, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:07:012:0731); 

 1.86. Артерчук Нілі Степанівні 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 6825588500:06:028:0032, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.87. Поліщук Катерині Михайлівні 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 6825588500:06:028:0018, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.88. Бужанській Юлії Сергіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0.1486 га, кадастровий номер 6825589000:06:027:0072, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:027:0064); 

 1.89. Самкову Михайлу Валентиновичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0.3660 га, кадастровий номер 

6825587500:01:005:0064, яка розташована в межах населеного пункту с. Серединці, вул. 

Миру, Шепетівського району, Хмельницької області.  

 1.90 Шумській Ользі Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.3489 га, кадастровий номер 

6825587500:01:005:0060, яка розташована в межах населеного пункту с. Серединці, вул. 

Миру, Шепетівського району, Хмельницької області. 

 1.91 Харатовій Тамілі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.0688 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1041, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

 1.92. Шуляк Ользі Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.2398 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1038, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 



 1.93 Цупріяну Андрію 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 0.1289 га, кадастровий номер 

6825588500:07:012:0756, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:07:012:0731); 

 1.94. Кармаш Оксані 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 0.9960 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0757, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:07:012:0731); 

 1.95 Кармаш Оксані Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0.1200 га, кадастровий номер 6825588500:07:006:0023, 

яка розташована в с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області. 

 1.96. Ковальчуку Василю Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0.1200 га, кадастровий номер 6825589000:05:003:0173, 

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

 1.97. Морозу Івану Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.1052 га, кадастровий номер 

6825588500:01:010:0115, яка розташована в межах населеного пункту с. Судилків, вул. 

Красносільська, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.98. Чайці Віктору Григоровичу 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 6825588500:06:028:0024, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.99. Дяченко Анастасії Сергіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0.3408 га, кадастровий номер 6825585600:05:025:0032, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:05:025:0024); 

 1.100. Мусійчук Світлані Іванівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0.1689 га, кадастровий номер 6825582300:04:042:0009, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825582300:04:042:0008); 

 1.101. Загорській Людмилі Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі 

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



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

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1.8854 га, кадастровий номер 

6825589000:07:013:0006, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

 1.102. Васьків Іванні Мирославівні 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 6825588500:06:028:0022, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.103 Васьків Діані 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 2.00 га, кадастровий номер 6825588500:06:028:0021, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.104. Ковальчук Анні Русланівні 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 6825589000:06:009:0019, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:009:0003); 

 1.105. Гордійчук Ірині Сергіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 1.3838 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0764, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:07:012:0731); 

 1.106. Кукалець Володимиру Олександровичу у приватну власність земельну ділянку 

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

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

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2.00 га, кадастровий номер 

6825588500:06:028:0030, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.107. Дудару Олександру Леонтійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0.4475 га, кадастровий номер 

6825589000:06:016:0183, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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 0.4475 га, 

кадастровий номер 6825589000:06:016:0183, яка розташована за межами населених пунктів 

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

раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:06:016:0160); 

 1.108 Биковській Нілі 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 0.7341 га, кадастровий номер 6825588500:06:015:0009, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:015:0005); 

 1.109. Павловському Андрію 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 0.5948 га, кадастровий номер 

6825588500:06:015:0008, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

 1.110. Дячуку Петру Степановичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0.1200 га, кадастровий номер 6825588500:01:017:0135, 

яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області.  

 1.111. Бужанській Тетяні Петрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0.2988 га, кадастровий номер 6825589000:06:024:0029, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:024:0019); 

 1.112 Мовчану Івану Івановичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0.5911 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0763, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:07:012:0731); 

 1.113. Гризі Олені Борисівні 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 0.6454 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0387, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:07:012:0735); 

 1.114. Мариніч Олені Олексіївні 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 6825588500:06:028:0023, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.115. Шайнозі Тетяні 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 1.6251 га, кадастровий номер 6825581800:03:006:0097, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825581800:03:006:0023); 

 1.116. Лавренюку Віктору 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 1.6251 га, кадастровий номер 

6825581800:03:006:0098, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:006:0023); 

 1.117. Герасімчуку Євгену Олександровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

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

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

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2.00 га, кадастровий номер 

6825588500:06:028:0029, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.118. Криворчук Наталії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2.00 га, кадастровий номер 

6825589000:07:015:0359, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.119. Верхогляду Роману Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2.00 га, кадастровий номер 

6825588500:07:012:0766, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

 1.120. Дацюк Людмилі 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 0.3965 га, кадастровий номер 6825582300:04:004:0046, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825582300:04:004:0014); 

 1.121. Тончук Наталії Олександрівні 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 6825588500:06:028:0026, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 



 1.122. Шудрак Юлії Іванівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 2.00 га, кадастровий номер 6825588500:06:028:0020, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.123. Шудраку Андрію Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 2.00 га, кадастровий номер 6825588500:06:028:0025, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.124. Ковалик Валентині 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 

6825588500:06:028:0028, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.125. Васик Раїсі Лук’янівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 2.00 га, кадастровий номер 

6825588500:07:012:0386, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.126. Васику Дмитру Володимировичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1.50 га, кадастровий номер 

6825588500:07:012:0383, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.127. Артерчуку Михайлу Степановичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2.00 га кадастровий номер 

6825588500:06:028:0027, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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 6825588500:06:028:0027, яка розташована за межами населених пунктів 

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

раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.128. Яворській Марії Юріївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.2200 га, кадастровий номер 

6825582300:01:002:0264, яка розташована в с. Городище, вул. Сонячна, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.129. Безштанько Ользі Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0.1541 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1040, яка розташована в с. Судилків, вул. Ватутіна, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 



 1.130 Овдієнку Олександру Ростиславовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0.0926 га, кадастровий номер 

6825588500:01:010:0117, яка розташована в с. Судилків, вул. Красносільська,  Шепетівського 

району, Хмельницької області;  

 1.131. Семенюк Інні Сергіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 1.6251 га, кадастровий номер 6825581800:03:006:0099, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825581800:03:006:0023); 

 1.132 Люлюк Тетяні 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 2.00 га, кадастровий номер 6825585600:05:003:0006, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:05:003:0002); 

 1.133. Дзюмак Альоні Ігорівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0.3000 га, кадастровий номер 6825589000:06:024:0031, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:024:0019); 

 1.134. Висоцькій Лесі 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 0.1100 га, кадастровий номер 6825582300:04:042:0010, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825582300:04:042:0008); 

 1.135. Висоцькій Лесі Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0.1048 га, кадастровий номер 6825582300:02:001:0104, 

яка розташована в с. Красносілка, Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

 1.136. Михальчук Валентині Іванівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення особистого 

селянського господарства, площею 2.00 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0753, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:07:012:0731); 

 1.137. Михальчуку Івану Олександровичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0.1200 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0765, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області; 



 1.138. Окорській Ніні 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 0.2289 га, кадастровий номер 6825587500:03:011:0092, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825587500:03:011:0079); 

 1.139. Захарієвій Валерії Едуардівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0.2200 га, кадастровий номер 

6825581800:03:007:0027, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

 1.140. Філінському Андріяну Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

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

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

призначенням – землі сільськогосподарського призначення комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2.00 га, кадастровий номер 

6825588500:06:028:0031, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:028:0056); 

 1.141. Романюк Марії Пилипівні 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 6825585600:05:003:0009, яка 

розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:05:003:0002); 

 1.142. Бондару Дмитру Володимировичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2.00 га, кадастровий номер 

6825585600:05:003:0010, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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 6825585600:05:003:0010, яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

 1.143. Лисенку Володимиру 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 

6825587500:01:005:0062, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825587500:01:005:0047); 

 1.144. Слободенюк Юлії 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 1.40 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0754, яка 



розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:07:012:0731); 

 1.145. Басюку Сергію 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 1.8645 га, кадастровий номер 6825587500:01:005:0054, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Хмельницької 

області, Шепетівського району, (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825587500:01:005:0047); 

 1.146. Рибачуку Олегу Петровичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0.1594 га кадастровий номер 

6825582300:01:002:0265, яка розташована в с. Городище, вул. Зелена, 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  

 

 

 

 


