
 

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

53 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого 2020 рік с. Судилків №      17 

    

Про розгляд проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок згідно із 

ст.118, 121 Земельного кодексу України 

 

Відповідно до   ст.  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 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок передати:  

1.1. Диравчуку Василю Івановичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 1.9383 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0073,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів   (с. Новичі) 

Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше сформованої  земельної 

ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:017:0063).   

1.2. Міщуку Богдану Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825589000:07:020:0013,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів       

Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:07:020:0013).                   

1.3. Малишевському Михайлу Зіновійовичу у приватну власність земельну ділянку 

зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825585600:05:023:0563, яка  розташована  за межами   населених  пунктів       (с. Поляна) 

Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:023:0562).   



1.4. Красінчук Наталії Вікторівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825585600:05:023:0565, яка  розташована  за межами   населених  пунктів       (с. Поляна) 

Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:023:0562).   

1.5. Войнарівському Валентину Флоріановичу у приватну власність земельну 

ділянку зі зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної 

власності для ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га 

кадастровий номер 6825585600:05:023:0568, яка  розташована  за межами   населених  

пунктів (с. Мальованка) Судилківської сільської ради Хмельницька область, 

Шепетівський район, (як частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий 

номер  6825585600:07:020:0562).   

1.6. Резнік Валентині Володимирівні у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825585600:05:023:0564, яка  розташована  за межами   населених  пунктів   (с. Поляна) 

Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:023:0562).   

1.7. Гуль Мирославі Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,00 га кадастровий номер 

6825589000:07:015:0354,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту   (с.Велика 

Медведівка) Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.8. Михальчуку Віталію Івановичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для ведення  

особистого селянського господарства площею 1,9670га кадастровий номер 

6825589000:06:030:0047, яка  розташована  за межами   населених  пунктів       (с.Траулин) 

Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:030:0016).   

1.9. Охрімцю Богдану Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,00 га кадастровий номер 

6825585600:03:003:0024,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Мальованка, 

вул. Партизанська,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.10. Чілію Володимиру Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,25 га кадастровий номер 

6825588500:01:010:0100,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Судилків, 

вул. Красносільська,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.11. Якимчуку Вячеславу Вячеславовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (16.00- землі запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства) в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 

ведення  особистого селянського господарства площею 1,6285 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0075, яка  розташована  за межами   населених  пунктів       (с.Новичі) 



Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:017:0070).   

1.12. Троц Наталії Юріївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,6312 га кадастровий номер 

6825589000:07:011:0297, яка розташована за межами населеного  пункту ( с. Хролин)  

Хмельницька область, Шепетівський район. 

2.  Власники земельних ділянок при здійснені діяльності, пов’язаної з порушенням 

поверхневого шару ґрунту, зобов’язані отримати в установленому законодавством 

порядку спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) земельної ділянки в органах, що здійснюють державний контроль за 

використанням та охороною земель.   

 

 

 

Сільский голова        Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


