
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

31 травня 2017 року                     с.Судилків                                 №15 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із 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», 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 клопотання, дозволити виготовити  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки : 

1.1. Цупріян Ларисі Петрівні  в с.Велика Медведівка вул. Гагаріна орієнтовною 

площею 0,11га для ведення особистого селянського господарства із земель  

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності; 

1.2. Кулішу Юрію Дмитровичу  в с.Новичі  вул.Черняхівського  орієнтовною 

площею 0,15га для ведення особистого селянського господарства із земель  

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності; 

1.3. Вересюку Федору Анатолійовичу  в с.Судилків вул. 50 років Перемоги 

орієнтовною площею 0,17га для ведення особистого селянського господарства із земель  

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності; 

1.4. Кириленку Роману Євгеновичу  в с.Судилків  вул. Красносільська орієнтовною 

площею 0,15га для ведення особистого селянського господарства із земель  

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності; 

1.5. Пилішиній Оксані Василівні  в с. Траулин  вул.В.Котика орієнтовною площею 

1,00га для ведення особистого селянського господарства із земель  

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності; 

1.6. Попову Руслану Дмитровичу в с.Траулин вул.Центральна орієнтовною площею 

0,60 га для ведення особистого селянського господарства із земель  

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності; 

1.7. Кузьмінському Анатолію Олександровичу  в с. Лозичне  вул.Ігоря Ляшенка 

орієнтовною площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства із земель  

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності; 

1.8. Михальчуку Анатолію Дмитровичу  в с. Лозичне  вул. Ігоря Ляшенка 

орієнтовною площею 0,12 га  для індивідуального садівництва із земель  

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності. 



         2.  Виготовлені матеріали громадянину подати на розгляд та затвердження сесії 

сільської ради. 

 

 

Сільський голова:                           ____________________                     Т.М. Котик 
                                                                                                                            (підпис)                                                                (прізвище, ініціали) 



 
 


