
 

 

 

 

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

17 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

26 січня  2022 року                                  с. Судилків                               №12 

 

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 Гаврилюк Олені Костянтинівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

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

6825582300:01:001:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Городище, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.2 Нижній Неонілі Василівні 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 0,09 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:004:0050), 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;        

1.3 Муштину Василю Йосиповичу 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;       

1.4 Гаврилюк Олені Костянтинівні 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 6825582300:01:001:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою с. Городище, вул. Вітряки, Шепетівського району, Хмельницької області;  



1.5 Деренівській Ользі Анатоліївні 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 6825589000:06:031:0329), 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;           

 1.6 Остапчуку Володимиру Васильовичу 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 

6825585600:04:003:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Поляна, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.7 Матвійчук Марії Вікторівні 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 

6825589000:05:003:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Траулин, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.8 Григі Людмилі 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 0,1200 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:07:009:0752), 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 Івасюку Миколі Петровичу 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 0,1300 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

ради за адресою с. Городище, вул. Сонячна, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.10 Іщенку Сергію Петровичу 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 0,1300 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

ради за адресою с. Судилків, вул. Молодіжна, Шепетівського району, Хмельницької 

області;    

1.11 Дідусю Віктору Олексійовичу 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 0,1300 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:04:001:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою с. Лозичне, вул. Вишнева, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.12 Тимощуку Василю 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 0,2000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

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



1.13 Шевчук Тетяні 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 0,22 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:004:0052), 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;  

1.14 Борисюку Юрію 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 0,2500 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825587500:03:022:0007), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.17 - Земельні ділянки 

запасу; 

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

особистого селянського господарства;  

1.15 Федорчук Любові Юріївні 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, вул. Миру, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.16 Матвійчуку Євгену Сергійовичу 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 6825589000:06:016:0184), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.17 - Земельні ділянки 

запасу; 

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

особистого селянського господарства; 

1.17 Гуменюк Дар’я Сергіївна 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 0,3100 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825587500:03:022:0007), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.17 - Земельні ділянки 

запасу; 

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

особистого селянського господарства;     

1.18 Остапчуку Володимиру 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 0,3300 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825585600:04:003:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою с. Поляна, вул. Українки Лесі, Шепетівського району, Хмельницької 

області;  

1.19 Козіцькому Олегу Євгеновичу 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 0,39 га, із 



земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:004:0052), 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; 

1.20 Власюк Галині Василівні 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 - Земельні ділянки 

запасу; 

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

особистого селянського господарства;  

1.21 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 6825588500:06:030:0122), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.17 - Земельні ділянки 

запасу; 

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

особистого селянського господарства;   

1.22 Філонець Ользі 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 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:06:013:_____), яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;        

1.23 Філонець Анатолію Анатолійовичу 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 6825585600:06:013:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.24 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 6825588500:06:030:0044), 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 Дудич Таїсії 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 2,0000 га, із земельної 

ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:030:0044), 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 Григі Людмилі 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 6825588500:06:030:0037), 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. 

 

         3. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки : 

      3.1. Андрощуку Борису 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 6825588500:06:007:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою с. Климентовичі, Шепетівського району, Хмельницької області. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                                                  Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


