
 

 

 

 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

06  грудня  2021 року                                    с.Судилків                  № 18 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

надання земельних ділянок у власність 

громадянам 

 

Розглянувши звернення громадян, розроблені проекти землеустрою щодо 

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

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

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок передати: 

1.1 Сідорчук Ользі Тарасівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0623 га, кадастровий номер 

6825588500:04:001:0210, яка розташована в межах с. Лозичне, вул. Ігоря Ляшенка, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.2 Мурзі Світлані Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,4382 га, кадастровий номер 

6825585600:04:003:0208, яка розташована в межах с. Поляна, вул. Лісова, Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

1.3 Ребекевші Олександру Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

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

6825588500:06:033:0036, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

1.4 Дзюмці Альоні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825588500:01:002:1043, 

яка розташована в межах с. Судилків, вул. Миру, Шепетівського району, Хмельницької 

області;   

1.5 Степанюку Івану Михайловичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,5732 га, кадастровий номер 

6825585600:04:003:0209, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.6 Кузьмінчук – Білик Вікторії Вікторівні у приватну власність земельну ділянку для 

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



6825589000:01:003:0123, яка розташована в межах с. Хролин, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.7 Кузьомку Андрію Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

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

6825588500:06:033:0201, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

1.8 Рудас Людмилі Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2962 га, кадастровий номер 

6825585600:04:003:0207, яка розташована в межах с. Поляна, вул. Шкільна, Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

1.9 Гордійчук Наталії Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

6825587500:01:004:0174, яка розташована в межах с. Серединці, вул. Молодіжна, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.10 Тимощук Ірині Василівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1943 га, кадастровий номер 

6825588500:07:012:0421, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

1.11 Кузьмінській Галині Миколаївні у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1700 га, кадастровий номер 

6825588500:05:004:0030, яка розташована в межах с. Рудня - Новенька, вул. Лісова, 

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.12 Демич Тамарі Іванівні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1112 га, кадастровий номер 

6825589000:05:003:0179, яка розташована в межах с. Траулин, Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.13 Мах Анжелі Юріївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

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

6825589000:07:001:0555, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:07:001:0535);  

1.14 Можейко Тетяні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,3984 га, кадастровий номер 

6825589000:02:003:0091, яка розташована в межах с. Велика Медведівка, вул. Гагаріна  

Юрія, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.15 Хомарецькій Тетяні Володимирівні у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,3784 га, кадастровий номер 

6825585600:04:001:0188, яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи, Шепетівського 

району, Хмельницької області;  

1.16 Чмир Олені Володимирівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 



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

6825589000:06:009:0020, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:06:009:0003);  

1.17 Санталову Дмитру Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

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

6825588500:07:012:0269, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.18 Рудь Інні Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2000 га, кадастровий номер 

6825585600:05:025:0050, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:025:0024);  

1.19 Франчук Тетяні Степанівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,4924 га, кадастровий номер 

6825585600:05:025:0049, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:025:0024);  

1.20 Репецькій Наталії Володимирівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

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

6825585600:05:025:0045, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:025:0024);   

1.21 Кузьмінському Миколі Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2492 га, кадастровий номер 

6825588500:05:005:0041, яка розташована в межах с. Рудня - Новенька, вул. Шевченка 

Тараса, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.22 Ребекевші Дмитру Васильовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2967 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1061, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.23 Ребекевші Василю Павловичу у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

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

6825588500:01:002:1057, яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.24 Сидорчук Оксані Миколаївні у приватну власність земельну ділянку, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825588500:01:008:0638, 

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

1.25 Островській Тетяні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:06:017:0286, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 



району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:06:017:0067); 

1.26 Островській Олександрі Вячеславівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00 – Землі запасу на вид 01.05 – для індивідуального 

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:06:017:0285, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:06:017:0067); 

1.27 Хлонь Максиму Володимировичу у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,8588 га, кадастровий номер 

6825589000:03:001:0038, яка розташована в межах с. Купине, вул. Шевченка, Шепетівського 

району, Хмельницької області;  

1.28 Хлонь Надії Олександрівні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,6045 га, кадастровий номер 

6825589000:03:001:0037, яка розташована в межах с. Купине, вул. Шевченка, Шепетівського 

району, Хмельницької області;  

1.29 Войтюк Михайло Сергійович у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,4278 га, кадастровий номер 

6825588500:07:001:0006, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:07:001:0003); 

1.30 Островській Дарині Вячеславівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:06:017:0283, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:06:017:0067);   

1.31 Островській Марії Вячеславівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:06:017:0284, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:06:017:0067);  

1.32 Зведенюк Марті Василівні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

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

6825588500:01:010:0121, яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.33 Віскобчук Ірині Вікторівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00 – Землі запасу на вид 01.05 – для індивідуального садівництва), 

в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825589000:06:024:0035, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:06:024:0019);  



1.34 Блонській Галині Каролівні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,3557 га, кадастровий номер 

6825585600:04:003:0210, яка розташована в межах с. Поляна, вул. Лісова, Шепетівського 

району, Хмельницької області;   

1.35 Оніщук Надії Лаврентіївні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1700 га, кадастровий номер 

6825588500:01:010:0122, яка розташована в межах с. Судилків, вул. Красносільська, 

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.36 Оніщук Надії Лаврентіївні у приватну власність земельну ділянку, для 

індивідуального садівництва, площею 0,04 га, кадастровий номер 6825588500:01:008:0637, 

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

1.37 Охрімець Людмилі Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:05:025:0051, 

яка розташована в межах с. Поляна, вул. Молодіжна, Шепетівського району, Хмельницької 

області; 

1.38 Полодюк Ганні Віталіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00 – Землі запасу на вид 01.05 – для індивідуального садівництва), 

в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825587500:03:009:0025, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825587500:03:009:0017);  

1.39 Полодюк Ганні Віталіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1534 га, кадастровий номер 

6825587500:03:009:0023, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825587500:03:009:0015); 

1.40 Полодюку Віталію Володимировичу у приватну власність земельну ділянку, для 

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

6825585600:06:014:0048, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.41 Полодюк Ользі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

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

6825585600:06:014:0009, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.42 Охрімцю Богдану Васильовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:05:025:0044, 

яка розташована в межах с. Поляна, вул. Молодіжна, Шепетівського району, Хмельницької 

області; 

1.43 Базалій Майя Павлівна у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,3396 га, кадастровий номер 

6825588500:01:017:0140, яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.44 Кліментьєвій Світлані Василівні у приватну власність земельну ділянку, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1100 га, кадастровий номер 6825588500:02:001:0180, 

яка розташована в межах с. Білокриниччя, вул. Молодіжна, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.45 Кліментьєвій Світлані Василівні у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1000 га, кадастровий номер 



6825588500:02:001:0182, яка розташована в межах с. Білокриниччя, Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.46 Захарченко Ларисі Олександрівні у приватну власність земельну ділянку, для 

індивідуального садівництва, площею 0,0387 га, кадастровий номер 6825588500:01:002:1048, 

яка розташована в межах с. Судилків, вул. Молодіжна, Шепетівського району, Хмельницької 

області;  

1.47 Петровій Олені Матвіївні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,3130 га, кадастровий номер 

6825587500:02:001:0068, яка розташована в межах с. Березне, вул. Бринських, 15, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.48 Карпінській Ользі Іванівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,4822 га, кадастровий номер 

6825582300:04:004:0051, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

1.49 Якимчуку Володимиру Миколайовичуу приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2628 га, кадастровий номер 

6825587500:01:004:0194, яка розташована в межах с. Серединці, вул. Миру, Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

1.50 Білоусу Дмитру Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

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

6825585600:04:003:0211, яка розташована в межах с. Поляна, вул. Українки Лесі, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.51 Білоусу Вадиму Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,3944 га, кадастровий номер 

6825585600:04:003:0212, яка розташована в межах с. Поляна, вул. Лісова, Шепетівського 

району, Хмельницької області;     

 1.52 Горбаню Миколі Олександровичу у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,8100 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1065, яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.53 Ковальчуку Олександру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

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

6825582300:04:041:0115, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.54 Молодиці Андрію Івановичу у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2840 га, кадастровий номер 

6825589000:02:003:0090, яка розташована в межах с. Велика Медведівка, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.55 Муштину Павлу Леонідовичу у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,6600 га, кадастровий номер 

6825588500:05:005:0042, яка розташована в межах с. Рудня-Новенька, вул. Шевченка Тараса, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.56 Безулому Олександру Васильовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

6825588500:01:017:0141, яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського району, 

Хмельницької області;          

1.57 Ткачуку Миколі Тимофійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 



ведення особистого селянського господарства, площею 1,7142 га, кадастровий номер 

6825588500:06:030:0114, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:030:0039); 

1.58 Матвійчук Ользі Юріївні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,3011 га, кадастровий номер 

6825589000:05:003:0177, яка розташована в с. Траулин, Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.59 Гордійчук Златі Андріївні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

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

6825585600:06:014:0063, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.60 Язвінській Надії Олександрівні у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2789 га, кадастровий номер 

6825588500:02:001:0183, яка розташована в межах с. Білокриниччя, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.61 Ємець Валентині Миколаївні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2298 га, кадастровий номер 

6825589000:02:003:0094, яка розташована в межах с. Велика Медведівка, Шепетівського 

району, Хмельницької області;   

1.62 Ємець Валентині Миколаївні у приватну власність земельну ділянку, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825589000:02:003:0095, 

яка розташована в межах с. Велика Медведівка, Шепетівського району, Хмельницької 

області;   

1.63 Ємець Ользі Іванівні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,5500 га, кадастровий номер 

6825589000:02:003:0096, яка розташована в межах с. Велика Медведівка, Шепетівського 

району, Хмельницької області;  

1.64 Франчук Марії Павлівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2637 га, кадастровий номер 

6825588500:07:009:0771, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:07:009:0751); 

1.65 Олійник Тетяні Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0931 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1070, яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.66 Білоусу Дмитру Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00 – Землі запасу на вид 01.05 – для індивідуального садівництва), 

в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1000 га, кадастровий номер 6825585600:05:031:0322, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825585600:05:031:0310); 

1.67 Репецькій Ганні Калениківні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1100 га, кадастровий номер 

6825585600:05:025:0053, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 



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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:025:0023); 

1.68 Данюку Володимиру Федоровичу у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,3467 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1071, яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.69 Мазуру Анатолію Володимировичу у приватну власність земельну ділянку, для 

індивідуального садівництва, площею 0,0809 га, кадастровий номер 6825581800:01:002:0183, 

яка розташована в межах с. Вовківці, вул. Садова, Шепетівського району, Хмельницької 

області;  

1.70 Пасічнику Володимиру Яковичу у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,4453 га, кадастровий номер 

6825585600:06:022:0033, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.71 Кузьомку Володимиру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,4474 га, кадастровий номер 

6825589000:02:003:0097, яка розташована в межах с. Велика Медведівка, Шепетівського 

району, Хмельницької області;   

1.72 Лавренюку Віктору Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

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

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

призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 1,6251 га, кадастровий 

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

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:006:0083);    

1.73 Шайногі Тетяні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,6251 га, кадастровий номер 

6825581800:03:006:0097, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:006:0083);  

1.74 Семенюк Інні Сергіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,6251 га, кадастровий номер 

6825581800:03:006:0099, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:006:0083);      

 

2. Громадянам, яким надані земельні ділянки у приватну власність: 

2.1. забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням; 

2.2. рекомендувати здійснити реєстрацію речового права на земельну ділянку; 

2.3. зобов’язати при здійснені діяльності, пов’язаної з порушенням поверхневого шару 

ґрунту, отримати в установленому законодавством порядку спеціальний дозвіл на зняття та 

перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки в органах, що 

здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель. 

 

3.Відмовити в передачі: 

            3.1 Віскобчук Варварі Вікторівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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



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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

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

6825589000:06:024:0033, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

3. Спеціалістам з питань комунальної власності та земельних відносин внести 

відповідні зміни до земельно-облікової документації. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                        Тетяна КОТИК 

 

 

 

 


