
 

 

 

 

  

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

21 жовтня 2021 року    с. Судилків     № 9 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

згідно із ст. ст. 118, 121 Земельного кодексу 

України. 

 

Відповідно до статей 118, 121 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення громадян, 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, сільська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл: 

1.1. Тимощук Світлані Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,08 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:01:002:_____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Судилків, вул. Чехова, 

Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.2. Павлюк Валентині Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,09 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:01:002:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Городище, Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.3. Мельник Ганні Фадеївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,09 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:05:003:____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Траулин, вул. Вишнева, 

Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.4. Гудошник Валентині Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,10 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:010:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.5. Рибій Віктору Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,10 га, із 



земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:031:0321), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства. 

1.6. Мельник Аллі Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,10 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:023:0052), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства.   

1.7. Яворському Олександру Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,11 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:004:0050), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства.   

1.8. Ковальчук Нілі Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:05:003:____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Траулин,  

Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.9. Ковальчуку Сергію Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:05:004:____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Траулин, 

Шепетівського району, Хмельницької області.   

1.10. Рибій Віктору Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,12 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:031:0321), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

 Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.05 – для індивідуального 

садівництва.  

1.11. Кравчуку Олегу Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:025:____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Поляна, вул. 

Молодіжна, Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.12. Мельник Мирославі Сергіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

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



6825588500:01:010:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.13. Косовській Лесі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:012:____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області. 

1.14. Білоусу Володимиру Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:01:003:____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Новичі, вул. 

Черняхівського, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.15 Швецю Степану Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:01:003:____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Новичі, вул. 

Черняхівського, Шепетівського району, Хмельницької області.   

1.16 Девель Наталії Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,12 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:023:0052), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

 Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.05 – для індивідуального 

садівництва. 

1.17. Гризі Сергію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,16 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, вул. Гранітна,  Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.18. Веремійчук Ларисі Ростиславівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,16 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:01:006:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Серединці, Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.19. Лебідю Ростиславу Якимовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,16 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:01:006:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Серединці, Шепетівського району, Хмельницької області.    

1.20. Загоруйко Василю Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,17 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:001:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Поляна, вул. Джиготи,  Шепетівського району, Хмельницької області.    

1.21. Слончак Ігору Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 



із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,17 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:07:012:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради,  

Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.22. Грицку Роману Георгійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,17 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:010:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, вул. Красносільська,  Шепетівського району, Хмельницької області.   

1.23. Гудимі Любові Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,18 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:04:001:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Лозичне, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.24. Фурманцю Сергію Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,19 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:02:001:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Білокриниччя, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.25. Кошкіній Наталії Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,20 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:024:0032), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства.  

1.26. Самкову Леоніду Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області.  

1.27. Девель Наталії Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,20 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:016:0184), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства.  

1.28. Яцишину Миколі Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,22 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:031:0309), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства.  



1.29 Сідорчук Тетяні Сергіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,22 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:012:0761), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства.   

1.30. Лавренюку Миколі Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,23 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:025:0047), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;   

1.31. Поповічуку Миколі Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,25 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:01:004:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Серединці, вул. Миру,  Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.32. Чайці Лілії Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,25 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:01:002:____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Судилків, вул. 

Чорновола В’ячеслава,  Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.33. Гризі Оксані Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,30 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:009:0015), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;  

1.34. Жерновому Михайлу Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної 

власності, орієнтовною площею 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:05:001:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Траулин,  Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.35. Тихонюк Тетяні Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,30 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825587500:03:022:0003), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;   



1.36. Онопрійчук Наталії Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,30 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825587500:03:009:0423), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;    

1.37. Інжиєвській Ірині Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:06:020:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.38. Гладунцю Віктору Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,32 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:01:004:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Серединці, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.39. Загребельному Олексію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної 

власності, орієнтовною площею 0,32 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:05:031:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.40. Лавренюку Миколі Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,34 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:003:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Поляна, вул. Залізнична, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.41. Мельник Ганні Фадеївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,35 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:05:003:____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Траулин,  

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.42. Швець Тетяні Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,35 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:01:006:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Серединці,  Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.43. Гаврилюку Володимиру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної 

власності, орієнтовною площею 0,35 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:01:006:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Серединці,  Шепетівського району, Хмельницької області;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.44. Ковальчук Наталії Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,40 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 



6825589000:05:003:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Траулин, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.45. Ковальчуку Руслану Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,42 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:031:0321), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;  

1.46. Загоруйко Наталії Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,45 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:04:001:_____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Поляна, вул. Джиготи, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.47. Мельнику Юрію Григоровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:05:003:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Траулин, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.48. Попко Олені Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,50 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0078), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.49. Григі Віталію Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,56 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:01:002:_____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Судилків, вул. 

Хмельницького Богдана, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.50. Кравчук Мар’яні Олегівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,60 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0026), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

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

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

особистого селянського господарства.   

1.51. Парфенюк Катерині Михайлівна на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,67 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:025:0047), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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



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

особистого селянського господарства;    

1.52. Кравчук Ларисі Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,75 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0026), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;   

1.53. Лавренюку Віктору Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,79 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:01:005:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Серединці, вул. Миру, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.54. Новачок Юрію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,80 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:031:0321), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;   

1.55. Білоус Олені Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 1,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:06:014:____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.56. Кожан Юрію Кириловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 1,20 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:012:_____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.57. Войтюк Тетяні Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 1,50 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:01:002:_____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Судилків, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.58. Сивоконь Олександру Віталійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 1,50 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:07:009:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.59. Кукурузі Ганні Леонідівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 1,50 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:01:001:_____), яка 



розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Хролин, Шепетівського 

району, Хмельницької області;   

1.60. Кукурузі Сергію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,71 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:031:0321), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;  

1.61. Овчінікову Сергію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:07:011:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.62. Мікоян Надії Аршалусівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,50 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:030:0045), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.63. Фещиній Ганні Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,50 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:030:0045), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;  

1.64. Полоніна Любов Іванівна на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,50 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:030:0045), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;  

1.65. Михайлюку Роману Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:03:004:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.66. Санталовій Тетяні Леонідівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 



6825582300:04:041:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.67. Ординському Владиславу Йосиповичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:028:0019), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;  

1.68. Ординській Руслані Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:028:0019), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;   

1.69. Ординському Владиславу Владиславовичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:028:0019), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;   

1.70. Дорошенко Ангеліні Дмитрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825581800:03:013:0004), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 

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

особистого селянського господарства;  

1.71. Дорошенко Тетяні Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825581800:03:013:0004), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 

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

особистого селянського господарства. 

1.72. Ворощук Олені Валентинівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825581800:03:013:0004), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 



Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 

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

особистого селянського господарства; 

1.73. Миропольському Сергію Валентиновичу на виготовлення проекту землеустрою 

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

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825581800:03:013:0004), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 

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

особистого селянського господарства; 

1.74. Ворощуку Андрію Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825581800:03:013:0004), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 

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

особистого селянського господарства;  

1.75. Сослюку Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:009:0015), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;   

1.76. Казаліновій Наталії Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:009:0015), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.77. Лавренюк Ірині Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення, за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825581800:03:013:0004), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.02 – для ведення 

фермерського господарства;; 

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

особистого селянського господарства; 

1.78. Семенюку Дмитру Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 



призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825581800:03:013:0004), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.02 – для ведення 

фермерського господарства;; 

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

особистого селянського господарства; 

1.79. Камлуку Руслану Петровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:005:0060), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.02 – для ведення 

фермерського господарства;; 

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

особистого селянського господарства; 

1.80. Федорчук Наталії Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:028:0019), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.81. Федорчуку Володимиру Андрійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:028:0019), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.82. Івасюк Оксані Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,877  га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:012:0683), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни - 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 

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

особистого селянського господарства; 

1.83. Івасюк Богдані Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,877  га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:012:0683), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни - 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 

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

особистого селянського господарства; 



1.84. Чижинській Ларисі Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:030:0043), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;  

1.85. Гордійчук Марії Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0203), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;  

1.86 Юхимчук Ірині Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:041:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.87. Пасічник Ларисі Семенівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:041:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.88. Болюху Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:041:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.89. Верхогляд Ангеліні Романівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:07:011:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.90. Верхогляду Артему Романовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:07:012:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.91. Тригубцю Сергію Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;    



1.92. Верхогляду Роману Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:041:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.93. Шеренгівській Марії Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,35 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:005:0060), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни - 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 

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

особистого селянського господарства;  

1.94. Гладкому Миколі Віталійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,35 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:005:0060), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни - 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 

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

особистого селянського господарства;  

1.95. Зарембі Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,35 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:005:0060), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни - 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 

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

особистого селянського господарства;  

1.96. Юр’єву Миколі Петровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,35 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:005:0060), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни - 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 

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

особистого селянського господарства;  

1.97. Пастушину Андрію Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,35 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:005:0060), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни - 01.02 – для ведення 

фермерського господарства; 



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

особистого селянського господарства;  

1.98. Мурга Богдану Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:05:010:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.99. Ловінському Сергію Георгійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:033:0203), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства;  

1.100. Мондзілевському Олександру Анатолійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого 

селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

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

номер 6825587500:03:020:0047), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

 1.101. Безштанько Світлані Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,50 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:030:0045), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.102. Безштанько Миколі Аркадійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,50 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:030:0045), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства; 

1.103. Шпита Тетяні Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 1,50 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:030:0045), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

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

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

особистого селянського господарства; 

   

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

 

 

Сільський голова                                                                                                       Тетяна КОТИК 


