
 

 

 

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

06 грудня  2021 року                      с. Судилків                          № 16 

 

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 Луценко Софії Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,0700 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;     

           1.2 Гладкій 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 0,0800 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:004:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;       

  1.3 Фещину Ігорю 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 0,0800 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;     

 1.4 Задорожному Василю 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 0,1000 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 Михальчук Зінаїді Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 



площею 0,1000 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:02:001:_____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області;          

 1.6 Колєснік Валерії Кирилівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,1200 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:01:010:_____), яка 

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

Шепетівського району, Хмельницької області;      

 1.7 Фещину Ігорю Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,1200 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:01:002:_____), яка 

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

Шепетівського району, Хмельницької області;     

 1.8 Окорській Антоніні Олексіївні 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 0,1200 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 - 01.05 – для індивідуального 

садівництва;     

 1.9 Плаксі Галині 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 0,1200 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 - 01.05 – для індивідуального 

садівництва;     

  1.10 Кравцова Людмила Петрівна 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 0,1200 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:010:0023), 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 Придачук Марії Федорівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,1200 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Білокриниччя, вул. Остапа Вишні, Шепетівського району, Хмельницької області; 

  1.12 Тимощуку Миколі Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,1200 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Серединці, Шепетівського району, Хмельницької області;  



1.13 Яремчук Олені Михайлівні 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 0,1200 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 - 01.05 – для індивідуального 

садівництва;       

1.14 Бондару Володимиру 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 0,1200 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 - 01.05 – для індивідуального 

садівництва;     

1.15 Єгоровій Людмилі Михайлівні 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 0,1200 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 - 01.05 – для індивідуального 

садівництва;      

         1.16 Мінєєва Катерина Олександрівна на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,1200 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.17 Юрчуку Дмитру Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,14 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:012:0458), 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;    

  1.18 Тітор Вікторії Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення, за 

рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,15 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:010:0023), 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;     

 1.19 Денисюк Наталії Дмитрівни на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 



орієнтовною площею 0,15 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Серединці, Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.20 Кармаш Валентині 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 0,20 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;    

1.21 Мазяру Валерію 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 0,20 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825587500:03:004:0332), 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;      

1.22 Львова Аллі 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 0,20 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:004:0332), 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;       

1.23 Михальчук Зінаїді 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 0,21 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Білокриниччя, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.24 Хроль Віктора Миколайовича на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,23 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.25 Лакиді Юрію 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 0,24 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.26 Бутузову Олександру 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 0,25 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:02:001:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Березне, Шепетівського району, Хмельницької області;    



1.27 Борисюку Олександру Івановичу 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 0,25 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825587500:03:023:0018), 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 Пастушиній Тетяні Василівні  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,27 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;             

1.29 Замурняк Тетяні Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,28 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:01:017:_____), яка 

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

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.30 Луценко Ользі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,30 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;     

1.31 Костюк Ользі Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825587500:01:005:____), яка 

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

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.32 Пастушину Сергію 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 0,30 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825587500:03:009:0024), 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;             

1.33 Осецькій Валентині Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

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

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

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.34 Комарецькому Анатолію Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,37 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:01:003:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;       



1.35 Брацькій Людмилі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:005:_____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області;       

1.36 Нішніанідзе Шота 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 

6825589000:04:003:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Савичі, вул. Партизанська, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.37 Бутузова Ольга Володимирівна 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 

6825587500:02:001:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Березна, Шепетівського району, Хмельницької області;          

1.38 Ребекевші Юлії 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 0,80 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:012:0768), 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;     

1.39 Петрик 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 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:06:030:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.40 Сослюку 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 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:06:030:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

 1.41 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 2,0000 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:030:0040), 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;  

1.42 Мельник Анастасії 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 2,0000 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;   

1.43 Мельник Наталії 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 2,0000 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;  

         1.44 Янушевській Оксані Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,0000 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;   

         1.45 Васюшкіній Надії 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 2,0000 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;    

1.46 Скоробагатій Валентині Олексіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.47 Ланчук Ользі Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.48 Шаріга Олегу Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,0000 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;    

1.49 Драчевському Валентину Цезаревичу 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 2,0000 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;     

1.50 Іщенко Інні 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 2,0000 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;     

1.51 Борману Андрію 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 2,0000 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;     

1.52 Чижинському Петру Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,0000 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:030:0122), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.17 -Земельніділянки запасу; 

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

особистого селянського господарства;      

1.53 Фещиній Златі 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 2,0000 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:030:0122), яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.17 -Земельніділянки запасу; 

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

особистого селянського господарства;      

1.54 Фещину Владиславу Дмитровичу 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 2,0000 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:030:0122), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.17 -Земельніділянки запасу; 

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

особистого селянського господарства;         

         1.55. Юзьковій Тетяні Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 



орієнтовною площею 1,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:03:001:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Купине, вул. Шевченка, Шепетівського району, Хмельницької області;        

 1.56. Мартинюк Тетяні Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 1,9496 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:005:0104), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

          1.57. Сослюк Євгена Петрівна на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:030:____), яка 

розташована на території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області;        

1.58. Власюку Ярославу Олексійовичу 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 2,0000 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:030:0122), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.17 -Земельніділянки запасу; 

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

особистого селянського господарства;                     

1.59.Горбенко Анастасії Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

Шепетівського району, Хмельницької області.         

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

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 


