
 

 

 

 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

06 грудня 2021 року                                     с.Судилків                   № 19 

 

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 Андрощук Марії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2810 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1075, яка розташована в межах с. Судилків, вул. Гагаріна Юрія, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.2 Лайца Марії Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2318 га, кадастровий номер 

6825588500:02:001:0186, яка розташована в межах с. Білокриниччя, вул. Шевченка, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.3 Тітор Антоніні Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1300 га, кадастровий номер 

6825588500:02:005:0041, яка розташована в межах с. Білокриниччя, вул. Шарова, 

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.4 Савчуку Валентину Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

6825582300:04:041:0120, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.5 Хомарецькій Валентині Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,7869 га, кадастровий номер 

6825585600:04:003:0214, яка розташована в межах с. Поляна, вул. Українки Лесі, 

Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.6 Кузьомко Надії Петрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

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

6825589000:07:001:0558, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 



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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:07:001:0554);   

1.7 Дударю Миколі Олександровичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

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

6825589000:06:016:0173, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:06:016:0168);   

1.8 Тригубець Любові Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825588500:07:012:0767, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.9 Віскобчук Ірині Вікторівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,4595 га, кадастровий номер 

6825589000:01:001:0182, яка розташована в межах с. Хролин, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.10 Тригубцю Володимиру Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,7140 га, кадастровий номер 

6825588500:07:004:0029, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.11 Мєшковій Тетяні Василівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,0567 га, кадастровий номер 6825589000:02:001:0065, 

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

області;      

1.12 Тимощуку Петру Омельяновичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825585600:06:014:0066, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.13 Тимощук Альоні Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

6825585600:06:014:0065, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.14 Харатовій Тамілі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,0960 га, кадастровий номер 6825588500:01:002:1047, 

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

1.15 Кіндер Людмилі Борисівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

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

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

землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

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

6825588500:07:012:0759, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

1.16 Самковій Людмилі Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2305 га, кадастровий номер 

6825589000:01:003:0124, яка розташована в межах с. Хролин, вул. Кошового О., 

Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.17 Маліновській Оксані Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

6825587500:03:020:0049, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;        

1.18 Вільбіцькому Павлові Броніславовичу у приватну власність земельну ділянку для 

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



6825582300:01:001:0407, яка розташована в межах с. Городище, вул. Вітряки, Шепетівського 

району, Хмельницької області;       

1.19 Слободенюк Наталії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,4207 га, кадастровий номер 

6825582300:04:041:0114, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.20 Хомарецькій Анні Ігорівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2516 га, кадастровий номер 

6825585600:04:001:0189, яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи, Шепетівського 

району, Хмельницької області;        

1.21 Підгурному Віктору Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,4027 га, кадастровий номер 

6825581800:03:007:0028, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.22 Бовтачуку Руслану Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825588500:07:012:0770, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.23 Юхимчук Ірині Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

6825582300:04:041:0121, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.24 Болюху Олександру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825582300:04:041:0122, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.25 Гончаруку Миколі Івановичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1651 га, кадастровий номер 

6825588500:04:001:0200, яка розташована в межах с. Лозичне, вул. Вишнева, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.26 Дьоміній Олені Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,4000 га, кадастровий номер 

6825588500:01:001:0084, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.27 Грицку Роману Георгійовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

6825588500:01:010:0123, яка розташована на території Судилківської сільської ради с. 

Судилків, вул. Красносільська, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.28 Слончаку Ігорю Олександровичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825588500:07:012:0771, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;       

1.29 Сідорчук Тетяні Сергіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.17 – Земельніділянки 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 0,2191 га, кадастровий 

номер 6825588500:07:012:0772, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825588500:07:012:0734);     

1.30 Леонець Валентині Леонідівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2727 га, кадастровий номер 

6825585600:01:001:0156, яка розташована в межах с. Новичі, вул. Черняховського, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.31 Санталовій Тетяні Леонідівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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



6825582300:04:041:0123, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;       

1.32 Уполінському Леоніду Володимировичу у приватну власність земельну ділянку 

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

6825582300:04:036:0014, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.33 Захарець Оксані Валеріївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1574 га, кадастровий номер 

6825585600:04:001:0190, яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи, Шепетівського 

району, Хмельницької області;   

1.34 Захарцю Олександру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:04:001:0191, 

яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи, Судилківської сільської ради 

Шепетівського району, Хмельницької області;            

1.35 Мондзілевському Олександру Анатолійовичу у приватну власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий 

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

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.36 Германюк Надії Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2695 га, кадастровий номер 

6825589000:01:003:0126, яка розташована в межах с. Хролин, вул. Центральна, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.37 Пустовіту Олексію Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825587500:03:011:0094, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.38 Жигаловій Клавдії Федорівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,3136 га, кадастровий номер 

6825585600:01:001:0155, яка розташована в межах с. Новичі, вул. Гагаріна Юрія, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.39 Гризі Інні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,5162 га, кадастровий номер 

6825587500:01:006:0087, яка розташована в межах с. Серединці, вул. Миру, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.40 Нюнько Галині Станіславівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2115 га, кадастровий номер 

6825589000:07:012:0128, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.41 Захарченко Ларисі Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1279 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1077, яка розташована в межах с. Судилків, вул. Бриківська, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.42 Дудар Валентині Михайлівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1718 га, кадастровий номер 

6825589000:05:003:0183, яка розташована в межах с. Траулин, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.43 Дудар Валентині Михайлівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825589000:05:003:0184, 

яка розташована в межах с. Траулин, Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.44 Мельнику Петру Корнійовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2348 га, кадастровий номер 

6825587500:01:004:0198, яка розташована в межах с. Серединці, вул. Миру, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.45 Сивоконь Ользі Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 1,8000 га, кадастровий номер 



6825588500:07:009:0836, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.46 Гудошник Валентині Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825588500:01:010:0594, яка розташована в межах с. Судилків, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.47 Пасічник Ларисі Семенівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

6825582300:04:041:0124, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;       

1.48 Мельнику Вадиму Олександровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,1628 га, кадастровий номер 

6825587500:03:018:0231, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.49 Гладунцю Віктору Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2900 га, кадастровий номер 

6825587500:01:004:0199, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

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

1.50 Кльок Ользі Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

6825588500:02:001:0187, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Білокриниччя, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.51 Власюку Олексію Володимировичу у приватну власність земельну ділянку зі 

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

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

призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий 

номер 6825588500:06:030:0124, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:030:0045); 

1.52 Семенюк Світлані 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 2,0000 га, кадастровий номер 

6825588500:06:030:0125, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:030:0045).        

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

2.1. забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням; 

2.2. рекомендувати здійснити реєстрацію речового права на земельну ділянку; 

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

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

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

здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель. 

3. Спеціалістам з питань комунальної власності та земельних відносин внести 

відповідні зміни до земельно-облікової документації. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   Тетяна КОТИК 

 

 

 


