
                                                                        
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

50 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2019 року                                         с.Судилків                                               №   20 

 

 

Про припинення права користування 

земельними ділянками 

 

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.Ворощук Світлані Станіславівні площею 0,12 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства в селі Вовківці по вул. Гвардійській, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.2.Нестеруку Анатолію Григоровичу  площею 0,20 га,  яка була надана для 

ведення особистого селянського господарства за межами с Вовківці кадастровий номер, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.3.Шадюк Станіславі  Костянтинівні площею 0,20 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами с Вовківці, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.4.Кондратюку Василю Володимировичу площею 0,18 га,  яка була надана для 

ведення особистого селянського господарства за межами с Красносілка, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.5. Вержанському Петру Миколайовичу площею 0,08 га,  яка була надана для 

ведення особистого селянського господарства за межами с Красносілка, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.6. Шелепюк Галині Сергіївні площею 0,15 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами с. Городище, Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.7. Гладкому Віталію Михайловичу площею 0,12 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами с. Городище кадастровий номер, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.8. Карнатовському Юрію Вікторовичу площею 0,37 га,  яка була надана для 

ведення особистого селянського господарства за межами с. Городище, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 



1.9. Стукану Віктору Сергійовичу площею 0,40 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами с. Вовківці, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.10. Шевчук Таїсії Володимирівні площею 0,12 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства за межами с.Велика Медведівка, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.11. Нюнько Тетяні Никанорівні площею 1,00 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства с.Велика Медведівка, вул. Гагаріна, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.12. Ребекевші Жанні Миколаївні площею 0,40 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства с.Велика Медведівка, вул.Молодіжна, 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.13. Тимощук Тетяні Володимирівні площею 0,32 га,  яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства с.Поляна, вул.Шкільна, 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 

 

  
 


