
                                                                           
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

48 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

22 листопада 2019 року                                      с.Судилків                                               №   11 

 

Про припинення права користування земельною 

ділянкою 

 

Розглянувши звернення громадян, відповідно ст. 141 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.  Припинити  ( за згодою-добровільна відмова ) право користування земельною 

ділянкою: 

1.1.Яременко Леоніду Миколайовичу площею 0,25 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства в селі Серединці по вул.Молодіжна, №1  Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.2.Рибачок Валентині Сергіївні площею 0,40 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Вовківці,  Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.3.Грабощуку Миколі Андрійовичу орієнтовною площею 0,34 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Вовківчики, вул. Гагаріна, Шепетівського району,  

Хмельницької області; 

1.4.Захаровій Валентині Василівні орієнтовною площею 0,15 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Вовківці, вул. Гвардійська, Шепетівського району,  

Хмельницької області; 

1.5.Громику Петру Феліксовичу площею 0,24 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Вовківчики,   Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.6.Лученко Анатолію Івановичу площею 0,33 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Вовківці,    Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.7.Дем’янчук Людмилі Володимирівні площею 0,15 га,  яка була надана для 

ведення особистого селянського господарства за межами  села Вовківці,   Судилківської 

сільської ради,  Шепетівського району,  Хмельницької області;  

1.8.Загоруй Людмилі Олексіївні площею 0,10 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Вовківці,   Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.9.Хмельничі Ользі Іванівні площею 0,20 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства в межах  села Вовківці,   Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.10. Гуцалюк Валентині Цезарівні площею 0,28 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Вовківчики,   Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.11. Поліщуку Валерію Петровичу  площею 0,20 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Вовківці,   Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 



1.12. Войтюк Марії Трохимівні площею 0,10 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Судилків, вул. Набережна   

Судилківської сільської ради. Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.13.  Адамчук Надії Ігнатівні площею 0,10 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства в межах  села Вовківці, вул. Гвардійська,   

Судилківської сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.14. Захаровій Валентині Василівні площею 0,10 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства в межах  села Вовківці, вул.Гвардійська,   

Судилківської сільської ради. Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.15. Косовській Антоніні Іванівні площею 0,25 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Судилків, Судилківської сільської 

ради,   Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.16. Косовській Галині Іванівні площею 0,25 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Судилків, Судилківської сільської 

ради,   Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.17. Демичу Михайлу Дмитрович площею 0,30 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Судилків, Судилківської сільської 

ради,   Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.18. Ліпініній Вірі Василівні площею 0,15 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Городище, Судилківської сільської 

ради,   Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.19. Корчак Лесі Миколаївні площею 0,20 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства в межах  села Вовківці, вул.Гвардійська, Судилківської 

сільської ради,   Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.20. Парфенюку Олександру Олександровичу площею 0,15 га,  яка була надана для 

ведення особистого селянського господарства  межах  села Вовківці, вул. Лісова, 

Судилківської сільської ради,   Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.21. Лук’янчук Вірі Калениківні площею 0,20 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства в межах  села Вовківці, вул.Садова, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.22. Шемчук Віталію Володимировичу площею 0,30 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами села Серединці, Судилківської сільської 

ради,   Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.23. Гринь Наталії Володимирівні площею 0,25 га, яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Траулин, Судилківської сільської 

ради,   Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.24. Фомюк Тетяні Анатоліївні площею 0,12 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами  села Траулин, вул. Центральна, 

Судилківської сільської ради,   Шепетівського району,  Хмельницької області. 

2. Спеціалістам з питань комунальної власності та земельних відносин   внести зміни 

у земельно-облікову документацію. 

 

 

Сільський голова                                                                  Т. Котик 

 

  


