
                                                                             

  

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

46  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

02 жовтня  2019 року                                с.Судилків                                         № 20  

 

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», розглянувши клопотання 

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. Петрику Сергію 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 0,13 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:006:0015), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Судилків) 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. 

«1.2.» Войнарівському Валентину Флоріановичу 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 6825585600:05:023:0562), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Мальованка) 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. 

1.3. Кожан Ганні Митрофанівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,12га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:02:001;___),  яка розташована в межах с.Білокриниччя вул. Юрія Гагаріна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.4. Кожан Ганні Митрофанівні 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 0,25 га із земельної ділянки 



(кадастровий номер 6825588500:07:012:0731), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Білокриниччя) 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. Покотилу Василю Васильовичу 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 0,20 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:004:0512), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Серединці) 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. 

1.6. Кріпець Галині Анатоліївні 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 0,50 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:01:001;___),  яка розташована в межах с.Судилків вул. Юрія Гагаріна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

1.7. Довгалюку В’ячеславу Антоновичу 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 1,10 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825587500:03:011:0079), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Серединці) 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. Федоренко Марія Григорівна 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:05:003;___),  яка розташована в межах с.Траулин, вул. Молодіжна 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.9. Осадчому Леоніду Костянтиновичу 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 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:01:003;___),яка розташована в межах с.Хролин, вул. Лісова,№3, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.10. Рабчевському Роману 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 0,66 га 

із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:025:0024), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Поляна) 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. 



1.11. Галт Світлані Олександрівні 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 6825589000:06:031:0291), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Траулин) 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. 

1.12. Линдюк Олені 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 комунальної власності орієнтовною площею 0,345 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:023:0002), яка розташована за межами населених 

пунктів (с. Пашуки) 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. 

1.13. Шевчуку Юрію 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 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:01:001;___),яка розташована в межах с.Новичі, вул.Черняховського, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

1.14. П’яскорській Оксані Дмитрівні  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 0,35 га із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825582300:04:004:0014), яка розташована за межами населених 

пунктів (с.Городище) 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. 

 

 

 

Сільський голова                                                 Т. Котик 

 
 


