
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

29 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

13 вересня  2018 року                         с.Судилків                                № 15 

 

Про надання погодження Головному 

управлінню Держгеокадастру у 

Хмельницькій області на 

виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних  ділянок 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад», 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 погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Хлоню  Максиму Олеговичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою подальшої 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського району. 

2. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Болюху Петру Володимировичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

3. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Болюху Богдану Петровичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою подальшої 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського району. 

4. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Кузмінчуку Миколі Васильовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

 



5. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Бабаєвій Світлані Володимирівні орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

6. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Білооці  Антоніні Петрівні   орієнтовною площею 2,0000 га з метою подальшої 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського району. 

7. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Жовні Олені Михайлівні  орієнтовною площею 2,0000 га з метою подальшої 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського району. 

8. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Горюкову Віктору Борисовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

9. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Луцюку Віталію Олександровичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

10. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Шемчуку Сергію Олексійовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

11. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Смілянцю Сергію Віталійовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

12. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Тимруку Сергію Юрійовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою подальшої 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського району. 

13. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Лесюк Олені Василівні  орієнтовною площею 2,0000 га з метою подальшої 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського району. 

 

 



14. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Гаврилюку Сергію Петровичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

15. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Щербанюку Сергію Васильовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

16. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Андреєнковій Світлані Миколаївні   орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

17. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Франчуку Олександру Михайловичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

18. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Ткач Вікторії Сергіївні орієнтовною площею 2,0000 га з метою подальшої 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського району. 

19. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Кульчиковському Костянтину Вікторовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з 

метою подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  

Шепетівського району. 

20. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Мартинчуку Олегу Валентиновичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

21. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Поліщуку Руслану Вікторовичу   орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району 

22. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Мовчану Михайлу Івановичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою подальшої 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського району. 



23. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Самкову Ігорю Вікторовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою подальшої 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського району. 

24. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Колобову Вячеславу Валерійовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

25. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Ковальчук Надії Володимирівні  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

26. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Чернушичу Руслану Володимировичу   орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району 

27. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Ковальчуку Андрію Андрійовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

28. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Тригубцю Руслану Станіславовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

29. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Супруну Дмитру Дмитровичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району 

30. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Янчику Роману Миколайовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

31. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Корягіну Олександру Миколайовичу   орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 



району. 

32. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Зайцю Віктору Миколайовичу   орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

33. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Комару Олександру Васильовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

34. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Якошевському Станіславу Миколайовичу  орієнтовною площею 2,0000 га з 

метою подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  

Шепетівського району. 

35. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Шалаєву Олександру Віталійовичу орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

36. Надати погодження  Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності гр.Іващенку Олегу Володимировичу орієнтовною площею 2,0000 га з метою 

подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

на території Судилківської сільської ради (Вовківецької сільської ради)  Шепетівського 

району. 

37. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова         Т.М.Котик 

 

 

 

 

 

 


