
 

 

 

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

23 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

12 липня  2022 року                                  с. Судилків                               № 8 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

відведення земельних ділянок 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 

стану», п. 27 Перехідних положень Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання Рішень 

Хмельницького окружного адміністративного суду від 24 січня 2022 року у справі 

№560/13796/2, від 16 лютого 2022 року у справі №560/16554/2, від 20 червня 2022 року у 

справі №688/307/2, 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. Відмовити у наданні дозвілу: 

1.1 Озеровій Надії Миколаївні 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 

6825589000:04:001:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Савичі, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.2 Філенко Галині 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 0,6000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:04:004:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою с. Савичі, вул. Партизанська, Шепетівського району, Хмельницької 

області;   

1.3 Озеровій Надії 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 0,8000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:04:001:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою с. Савичі, вул. Партизанська, Шепетівського району, Хмельницької 

області;     

1.4 Ерзаку Ярославу Валентиновичу 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 0,8201 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:038:0006), 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;  

1.5 Тимощук Ользі 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 1,4627 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.6 Ерзак Святославу Вадимовичу 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 1,4897 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:039:0010), 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; 

1.7 Ерзак Владиславу Вадимовичу 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 1,5000 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825582300:04:039:0010), 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; 

1.8 Ерзак Мирославі Валентинівні 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 1,8530 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:030:0038), 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;  

1.9 Сивоконь Володимиру 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 1,9100 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:07:019:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.10 Франчуку Максиму Дмитровичу 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 6825588500:07:012:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.11 Франчук Софії Михайлівні 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 6825588500:07:012:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.12 Кондратюк Дар’ї Віталіївні 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 6825588500:06:026:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.13 Кондратюк Надії Сергіївні 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 6825588500:06:026:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.14 Жеребок 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 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:07:019:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.15 Жеребок Марині 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 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

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

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.16 Іщенку Назару Сергійовичу 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 0,8300 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:06:030:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.17 Іщенку Сергію Петровичу 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 

6825588500:01:002:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою: с. Судилків, вул.. Молодіжна, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.18 Олівінській Іванні Сергіївні 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 0,1600 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:008:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою: с. Білокриниччя  Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.19 Конюку Леоніду 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 0,2000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:06:016:0186), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.20 Артамоновій Олені 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 0,2400 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:01:004:____), яка розташована в межах села Серединці Шепетівського 

району, Хмельницької області;  

1.21 Олівінській Галині 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 0,1800 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:008:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою: с. Білокриниччя  Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.22 Олівінському Сергію 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 0,2500 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:02:007:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою: с. Білокриниччя  Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.23 Іщенку Петру Миколайовичу 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 

6825588500:01:008:____), яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою: с. Судилків  Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.24 Заболотному Сергію Павловичу 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 0,3500 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:01:004:____), яка розташована в межах села Серединці Шепетівського 

району, Хмельницької області;  

1.25 Гаврилюку Вадиму 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 6825588500:07:012:0673), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.26 Тищук Вірі Володимирівні 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 комунальної власності, орієнтовною площею 1,4664 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:012:0736), яка розташована за межами населених 

пунктів 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. 

1.27 Гаєвському Назару 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 комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:031:0321), яка розташована за межами населених 

пунктів 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. 

 

 Сільський голова                                                                                                  Тетяна КОТИК 


