
 

     

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

57 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

18 червня 2020 року с. Судилків №      2 

    

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. Лисичин Володимир Васильович 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 1,9884 га кадастровий номер 

6825589000:06:016:0169, яка розташована за межами населених пунктів (с.Траулин) 

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

ділянки кадастровий номер 6825589000:06:016:0159).   

1.2. Семенюк Петро Йосипович у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825588500:05:005:0123, яка розташована в межах населеного пункту с.Рудня-Новенька, 

Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.3. Лабенський Володимир Вікторович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825585600:03:001:0023, яка розташована в межах населеного пункту с. Мальованка, 

Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.4. Осадчий Леонід Костянтинович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2314 га кадастровий номер 

6825589000:01:003:0403,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Хролин,  вул. 

Лісова, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.5. Лисичина Олена Анатоліївна 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 0,9663 га кадастровий номер 

6825589000:06:016:0167,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів      (с.Траулин) 



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

ділянки  кадастровий номер  6825589000:06:016:0160).   

1.6. Чернушич Руслан Володимирович 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 1,7500 га кадастровий номер 

6825588500:07:015:0020,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів      (с.Лозичне) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825588500:07:015:0004).   

1.7. Лебідь Вадим Олександрович 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 0,7225 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0319,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів   (с.Серединці) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:004:0512).   

1.8. Козіцька Мирослава Вадимівна 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 0,1627 га кадастровий номер 

6825587500:03:004:0328  ,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів (с.Серединці) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:004:0512).   

1.9. Шевчук Микола Миколайович 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 0,1800 га кадастровий номер 

6825581800:03:012:0132,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів (с.Вовківчики) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:012:0003).   

1.10. Лавренюк Валентина Сергіївна 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 0,8208 га кадастровий номер 

6825581800:03:012:0127,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів (с.Вовківчики) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:012:0003).  

1.11. Бобрівник Віктор Володимирович 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 0,2400 га кадастровий номер 

6825581800:03:012:0124,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів (с.Вовківчики) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:012:0003).   

1.12. Год Віра Антонівна 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 0,1876 га кадастровий номер 

6825581800:03:012:0125,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів (с.Вовківчики) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:012:0003).   

1.13. Кушнірук Людмила Миколаївна 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 1,4183 га кадастровий номер 

6825581800:03:012:0126,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів (с.Вовківчики) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:012:0003).   

1.14. Малецька Марія Іванівна 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 0,1973 га кадастровий номер 

6825581800:03:012:0128,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів (с.Вовківчики) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:012:0003).   

1.15. Скотенюк Іван Анатолійович 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 0,2186 га кадастровий номер 

6825581800:03:012:0129,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів (с.Вовківчики) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:012:0003).   

1.16. Скотенюк Олександр Анатолійович 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 0,4000 га кадастровий номер 

6825581800:03:012:0130,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів (с.Вовківчики) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:012:0003).   

1.17.  Філонець Ольга Панасівна 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 0,1837 га кадастровий номер 

6825581800:03:012:0131,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів (с.Вовківчики) 

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

ділянки  кадастровий номер  6825581800:03:012:0003).   

1.18. Конюк Яна Юріївна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825589000:07:015:0355,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.19.  Шемчук Тамара Миколаївна 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 1,4216 га кадастровий номер  

6825585600:06:017:0476,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради (с.Новичі), Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину раніше 

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер 6825585600:06:017:0172 ).   

1.20.  Довгалюк В’ячеслав Антонович 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 1,1000 га кадастровий номер 

6825587500:03:011:0087,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради (с.Серединці), Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:011:0079).   

1.21.  Миропольський Тарас Валентинович 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 

6825588500:06:033:0021,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради (с.Судилків), Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:033:0003). 

1.22.  Лабунець Олена Петрівна 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 

6825588500:06:033:0020,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради (с.Судилків), Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:033:0003). 

1.23.  Котик Наталія Олександрівна 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 

6825588500:06:033:0019,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради (с.Судилків), Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:033:0003).   

1.24.  Котик Микола Володимирович 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 

6825588500:06:033:0018,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради (с.Судилків), Хмельницька область, Шепетівський район, (як частину 

раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:033:0003).   

1.25. Охрімець Андрій Васильович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 

6825585600:03:003:0027,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Мальованка, 

вул. Лісова, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.26. Заєць Володимир Олександрович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 



6825588500:05:005:0028,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Рудня-

Новенька, вул.Шевченка, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.27. Королішин Володимир Володимирович у приватну власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,5304 га кадастровий 

номер 6825588500:01:002:0948,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. 

Судилків  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.28. Римарчук Аліна Петрівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,4128 га кадастровий номер 

6825588500:01:002:0943,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Судилків  

вул. Ватутіна, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.29. Мороз Олег Вікторович у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,9850 га кадастровий номер 

6825585600:03:003:0028,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Мальованка,  

вул.Партизанська, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.30. Парфенюк Світлана Миколаївна 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 1,5726 га кадастровий номер 

6825587500:03:018:0230,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:018:0230).   

1.31.  Болюх Олександр Іванович 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 0,4000 га кадастровий номер 

6825587500:03:011:0085,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:011:0079).   

1.32. Загоруй Віталій Сергійович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,4524 га кадастровий номер 

6825581800:03:006:0086,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.33.  Боченко Ганна Вікторівна 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 1,3091 га кадастровий номер 

6825589000:07:003:0005,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825589000:07:003:0005).   

1.34. Сверчевський Сергій Юрійович 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 1,7655 га кадастровий номер 

6825585600:06:022:0029,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:022:0051).   

1.35. Цимбалюк Людмила Іллівна 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 1,7658 га кадастровий номер 

6825585600:06:022:0027,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:022:0051).   

1.36. Гордійчук Тетяна Анатоліївна 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 1,7656 га кадастровий номер 

6825585600:06:022:0030,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:022:0051).   

1.37. Андрушко Оксана Анатоліївна 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 1,7657 га кадастровий номер 

6825585600:06:022:0032,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:022:0051).   

1.38. Андрійчук Катерина Володимирівна 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 1,8587 га кадастровий номер 

6825587500:03:011:0090,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:009:0048).   

1.39. Гордійчук Ігор Володимирович 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 1,8587 га кадастровий номер 

6825587500:03:009:0022,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:009:0048).   

1.40. Васюшкін Максим Олександрович 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 1,8587 га кадастровий номер 

6825587500:03:009:0021,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:009:0048).   

1.41. Євич Данна Іванівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,0335 га кадастровий номер 

6825585600:03:001:0024,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Мальованка,  

вул.Садова, Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.42   Кожан Ганна Митрофанівна у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,1200 га кадастровий номер 



6825588500:02:001:0147,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. 

Білокриниччя , вул. Юрія Гагаріна Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.43. Ковальчук Тетяна Олександрівна 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 1,8587 га кадастровий номер 

6825587500:03:009:0020,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825587500:03:009:0048). 

2. Відмовити у розгляді проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

2.1. Левченко Лідія Петрівна, земельна ділянка для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 6825588500:05:005:0017, 

яка розташована в межах населеного пункту с. Рудня-Новенька, Хмельницька область, 

Шепетівський район.  

2.2. Семенова Аліна Андріївна, земельна ділянка для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 6825588500:05:005:0020, 

яка розташована в межах населеного пункту с. Рудня-Новенька, Хмельницька область, 

Шепетівський район.  

2.3. Фурман Володимир Юрійович, земельна ділянка для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 6825588500:05:005:0019, 

яка розташована в межах населеного пункту с. Рудня-Новенька, Хмельницька область,  

Шепетівський район.  

2.4. Варибок Галина Іванівна, земельна ділянка для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 6825588500:05:005:0021, 

яка розташована в межах населеного пункту с. Рудня-Новенька, Хмельницька область, 

Шепетівський район.  

2.5. Левченко Іван Олександрович, земельна ділянка для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,0000 га кадастровий номер 6825588500:05:005:0018, 

яка розташована в межах населеного пункту с. Рудня-Новенька, Хмельницька область, 

Шепетівський район.  

3. 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.   

     

 

 

Сільський голова                                                               Тетяна КОТИК 

 

 


