
 

 

 

 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

16 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня  2021 року                                   с.Судилків                                № 3 

 

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. Верхогляду Роману Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825582300:04:041:0125, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.2. Зарембі Олександру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 

1,3500 га, кадастровий номер 6825582300:04:005:0115, яка розташована на території 

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

раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:005:0060); 

1.3. Пастушину Андрію Олександровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 

1,3500 га, кадастровий номер 6825582300:04:005:0111, яка розташована на території 

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

раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:005:0060);  

1.4. Шеренгівській Марії Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 1,3500 га, 

кадастровий номер 6825582300:04:005:0112, яка розташована на території Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:005:0060);  

1.5. Юр’єву Миколі Петровичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 1,3500 га, 

кадастровий номер 6825582300:04:005:0113, яка розташована на території Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:005:0060); 

1.6. Камлуку Руслану Петровичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 1,3500 га, 

кадастровий номер 6825582300:04:005:0114, яка розташована на території Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825582300:04:005:0060); 

1.7. Устич Тетяна Вікторівна у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (16.00 – для 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 для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825589000:07:001:0557, 

яка розташована за межами населених пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825589000:07:001:0532);  

1.8. Мартинюк Інні 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 0,2276 га, кадастровий номер 

6825589000:06:023:0054, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825589000:06:023:0031);  

1.9 Полоніній Любові 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 1,5000 га, кадастровий номер 

6825588500:06:030:0130, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

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

1.10. Фещині Ганні 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 1,5000 га, кадастровий номер 

6825588500:06:030:0133, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

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



1.11. Мікоян Надії Аршалусівні 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 1,5000 га, кадастровий номер 

6825588500:06:030:0131, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

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

1.12. Петрик Маргариті 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 2,0000 га, кадастровий номер 

6825588500:06:030:0129, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

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

1.13. Фещині Тетяні 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 2,0000 га, кадастровий номер 

6825588500:06:030:0123, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

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

1.14. Фещину Олексію Васильовичу 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 

6825588500:06:030:0132, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

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

1.15. Ковальчуку Сергію Вікторовичу 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 0,4500 га, кадастровий номер 

6825589000:06:031:0327, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:06:031:0291);   

1.16. Ковальчук Нілі 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 0,2264 га, кадастровий номер 

6825589000:06:023:0053, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:06:023:0031);    

1.17. Ковальчук Нілі Василівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825589000:05:003:0185, 

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

Шепетівського району, Хмельницької області;    



1.18. Ковальчуку Руслану Вікторовичу 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 0,4050 га, кадастровий номер 

6825589000:06:031:0322, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825589000:06:031:0291);      

1.19. Дубінчуку Михайлу Івановичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

6825582300:04:012:0248, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.20. Ворощук Олені Валентинівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 1,4523 га, 

кадастровий номер 6825581800:03:013:0008, яка розташована на території Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:013:0004);   

1.21. Миропольському Сергію Валентиновичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 

1,4522 га, кадастровий номер 6825581800:03:013:0012, яка розташована на території 

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

раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:013:0004);   

1.22. Ворощуку Андрію Васильовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 1,4523 га, 

кадастровий номер 6825581800:03:013:0007, яка розташована на території Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:013:0004);    

1.23. Дорошенко Тетяні Петрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 1,4523 га, 

кадастровий номер 6825581800:03:013:0010, яка розташована на території Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:013:0004);     

1.24. Дорошенко Ангеліні Дмитрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 1,4523 га, 

кадастровий номер 6825581800:03:013:0009, яка розташована на території Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:013:0004);   



1.25. Лавренюк Ірині Іванівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 1,4523 га, 

кадастровий номер 6825581800:03:013:0011, яка розташована на території Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:013:0004); 

1.26. Семенюку Дмитру Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02 – для ведення фермерського господарства 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 1,4523 га, 

кадастровий номер 6825581800:03:013:0013, яка розташована на території Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:013:0004);        

1.27. Ковальчуку Сергію Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825589000:05:004:0017, 

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

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.28. Троц Олені Євгенівні 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 0,5160 га, кадастровий номер 

6825589000:06:027:0076, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825589000:06:027:0064);       

1.29. Харчишину Олександру 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 0,5739 га, кадастровий 

номер 6825585600:06:017:0300, 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);    

1.30. Степанюк Ларисі 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 0,3827 га, кадастровий номер 

6825585600:05:025:0054, 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);   

1.31. Воронюк Юлії Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

6825588500:01:010:0124, яка розташована в межах с. Судилків, вул. 

КрасносільськаСудилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.32. Кукурузі Ганні Леонідівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 1,4187 га, кадастровий номер 

6825589000:01:001:0184, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Хролин, Шепетівського району, Хмельницької області;    



1.33. Кукурузі Сергію 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 1,6822 га, кадастровий номер 

6825589000:06:031:0328, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825589000:06:031:0291);   

1.34. Поповічуку Миколі Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825587500:01:004:0200, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

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

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 

 

 

 

 


