
 

     

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

60 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 вересня  2020 року с. Судилків №  24 

    

Про затвердження  проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

надання земельних ділянок у власність 

громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян, розроблені проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, відповідно до ст. 118, 121, 186 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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати: 

1.1.  Котик Людмилі Онисімівні 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 0,9685га кадастровий номер 

6825588500:06:033:0017,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

сільської ради Хмельницька область, Шепетівський район.  

1.2.  Королевській Світлані Михайлівні 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 1,2399 га кадастровий номер 

6825585600:05:027:0014,  яка  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:05:027:0013).   

1.3.  Турінському Володимиру Станіславовичу 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 1,2399 га 

кадастровий номер 6825585600:05:027:0015,  яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825585600:05:027:0013).   



1.4. Кордас Олександрі Федорівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2300 га кадастровий номер 

6825588500:05:005:0033,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Рудня-

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

1.5. Кузьміну Віктору Івановичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2433 га кадастровий номер 

6825589000:05:003:0163,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Траулин, 

Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.6.  Лабенській Яні 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 1,0606 га кадастровий номер 

6825585600:06:017:0081  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825585600:06:017:0066).   

1.7. Боссу Анатолію Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,5499 га кадастровий номер 

6825589000:07:015:0356,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.8.  Конюку Василю Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1951 га кадастровий номер 

6825589000:01:003:0107,  яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Хролин, вул.  

Олега Кошового Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.9.  Середюку Володимиру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.01.- для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 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 1,9000 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0018  

розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер  6825588500:07:019:0002).   

1.10.  Швецю Володимиру Івановичу  у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.01.- для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 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 1,9000 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0016  

розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер  6825588500:07:019:0002).   

1.11.  Болюху Дмитру Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.01.- для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 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 1,9000 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0019  розташована  за межами   

населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський 

район, (як частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:019:0002).   



1.12.  Остапчуку Юрію Володимировичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.01.- для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 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 1,9000 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0015 

розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер  6825588500:07:019:0002).   

1.13.  Косовській Лесі Іванівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.01.- для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 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 1,9000 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0021  розташована  за межами   

населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський 

район, (як частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:019:0002).   

1.14.  Лахніку Вадиму Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.01.- для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 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 1,9000 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0022  розташована  за межами   

населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський 

район, (як частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:019:0002).   

1.15.  Косовському Петру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.01.- для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 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 1,9000 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0030  

розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер  6825588500:07:019:0002).   

1.16.  Косовському Івану Івановичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.01.- для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 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 1,9000 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0031  розташована  за межами   

населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька область, Шепетівський 

район, (як частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:019:0002).   

1.17.  Фещіну Олександру Ігоровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.01.- для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 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 1,9000 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0023  

розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 



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

кадастровий номер  6825588500:07:019:0002).   

1.18.  Сисоєву Володимиру Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.01.- для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 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 1,9000 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0014  

розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер  6825588500:07:019:0002).   

1.19.  Рожку Степану Володимировичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.01.- для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 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 1,9000 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0020  

розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер  6825588500:07:019:0002).   

1.20.  Войтюку Роману Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.01.- для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 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 1,9552 га кадастровий номер 6825588500:07:019:0017  

розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька 

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

кадастровий номер  6825588500:07:019:0002).   

1.21.  Косовському Сергію 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 1,3790 га кадастровий номер 

6825588500:07:012:0742  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:07:012:0731).   

1.22.  Гребельному Михайлу Володимировичу у приватну власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,4352 га кадастровий 

номер 6825589000:02:003:0081, яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с.Велика 

Медведівка,  Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.23. Дударю Юрію Леонтійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,0840 га кадастровий номер 

6825589000:05:001:0180, яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Траулин,  

Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.24.  Семенюку Ярославу Петровичу 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 1,3034 га кадастровий номер 

6825588500:06:009:0008  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 



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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:06:009:0007).   

1.25.  Петрику Сергію Миколайовичу 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 0,1063 га кадастровий номер 

6825588500:07:006:0019  розташована  за межами   населених  пунктів Судилківської 

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

сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  6825588500:07:006:0016).   

1.26.  Іванову Сергію Валерійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 1,3994га кадастровий номер 

6825585600:023003:0029, яка  розташована  в межах   населеного  пункту   с. Мальованка,  

Хмельницька область,  Шепетівський район.  

1.27.  Франчуку Михайлу Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2.0000 га кадастровий номер 

6825589000:07:015:0358,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.28.  Франчуку Дмитру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2.0000 га кадастровий номер 

6825589000:07:015:0357,  яка  розташована  за межами   населеного  пункту Судилківської 

сільської ради  Хмельницька область, Шепетівський район. 

1.29.  Погосян Ліяні Тароніківні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0002, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.30.  Погосяну Ішхану Тароніковичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0003, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.31.  Григоренку Володимиру Олександровичу у приватну власність земельну 

ділянку зі зміною виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського 

господарства  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 6825588500:07:020:0004, яка  розташована  за 

межами   населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька область, 

Шепетівський район, (як частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий 

номер  6825588500:07:020:0001).   

1.32.  Грицай Галині Степанівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0005, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.33.  Тимчук Ользі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0006, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.34.  Левкуші Віталію Володимировичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0009, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.35.  Левкуші Ганні Вікторівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0010, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.36.  Харчуку Андрію Олександровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0011, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.37.  Погосяну Тароніку Шакардатовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 1,9313 

га кадастровий номер 6825588500:07:020:0012, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   



1.38.  Кубовій Людмилі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0015, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.39.  Погосян Світлані Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0017, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.40.  Курільчик Ользі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0018, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.41.  Островському Олександру Андрійовичу у приватну власність земельну 

ділянку зі зміною виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського 

господарства  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 6825588500:07:020:0022, яка  розташована  за 

межами   населених  пунктів Судилківської сільської ради Хмельницька область, 

Шепетівський район, (як частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий 

номер  6825588500:07:020:0001).   

1.42.  Заході Світлані Русланівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0023, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.43.  Козлітіній Марині Юріївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0024, яка  розташована  за межами   населених  

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



частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.44.  Дочуку Денису Валерійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 1,9904 

га кадастровий номер 6825588500:07:020:0025, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

1.45.  Денисюку Дмитрію Вадимовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.02. –  для ведення фермерського господарства  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 6825588500:07:020:0026, яка  розташована  за межами   населених  

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

частину раніше сформованої  земельної ділянки  кадастровий номер  

6825588500:07:020:0001).   

2. Громадянам, яким надані земельні ділянки у приватну власність: 

2.1. забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням; 

2.2. рекомендувати здійснити реєстрацію речового права на земельну ділянку; 

2.3. зобов’язати при здійснені діяльності, пов’язаної з порушенням поверхневого 

шару ґрунту, 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.   

3. Спеціалістам з  питань комунальної власності та земельних відносин внести 

відповідні зміни до земельно-облікової  документації.   

 

 

 

Сільський голова        Тетяна КОТИК 

 


