
 

 

 

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

16 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня  2021 року                      с. Судилків                                № 1 

 

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 Павлюку Павлу Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,0170 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Городище, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.2 Рудій Марії 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 0,0800 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.3 Іщенко Наталії Петрівні для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,0800 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:017:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.4 Шулевкі Валентині Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

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

6825585600:01:001:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Новичі, Шепетівського району, Хмельницької області; 



1.5 Чмиру Олександру Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

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

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

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.6 Чмиру Анатолію 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 6825589000:07:008:0005), 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;       

1.7 Чмир Галині 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 0,1200 га, із земельної 

ділянки (кадастровий номер 6825589000:07:008:0005), 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;      

        1.8 Чмир Світлані Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

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

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

адресою с. Траулин, Шепетівського району, Хмельницької області; 

        1.9 Іщенко Марії Сафівніна виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для ведення 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; 

1.10 Гринюку Петру Валентиновичу 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 0,1500 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:036:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.11 Крисіній Нілі Петрівні 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 0,2000 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.12 Чорному Василю Івановичу 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 0,2500 га, із земельної ділянки (кадастровий 



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

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

1.13 Тітор Олені 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 0,2500 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Білокриниччя, Шепетівського району, Хмельницької області;  

         1.14 Волковичу 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 0,3000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

ради за адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;  

         1.15 Чорній Тетяні Петрівні 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 0,3400 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

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

адресою с. Серединці, Шепетівського району, Хмельницької області;  

         1.16 Макаришину Івану 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 0,35 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:012:0736), 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;   

          1.17 Каліновській Любові Ярославівні 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 0,3797 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;  

1.18 Шулевкі 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 0,4000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:06:017:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.19 Сікорському Олександру Ростиславовичу 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 0,6800 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825581800:03:007:_____), яка розташована на території 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.20 Новачок 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 0,8000 га, із земельної ділянки (кадастровий 



номер 6825589000:06:031:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.21 Денищук 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 0,8556 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:001:0007), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради за адресою с. Судилків, 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 Сікорській Віті 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 1,5007 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825581800:03:007:0013), 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;   

1.23 Чмиру 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 1,6000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:07:012:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.24 Гордєєву Олексію Степановичу 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;   

1.25 Шаровському Руслану 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 2,0000 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;   

1.26 Чалій Мирославі 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 2,0000 із земельної ділянки (кадастровий 



номер 6825588500:07:012:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.27 Колеснику Олександру Володимировичу 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 із земельної ділянки 

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

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.28 Гаєвському Миколі 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 6825588500:06:033:0203), 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;   

1.29 Гаєвській Людмилі 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 6825581800:03:014:0096), 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 

 

 

 

 

 

 

 


