
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

60 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 вересня  2020 року с. Судилків №         28 

    

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.  Мовсисян Оксані 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 6825588500:07:020:0013, 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).   

1.2.  Мовсисяну Владиславу Гамлетовичу 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 6825588500:07:020:0019, 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).   

1.3.  Мовсисяну Карену Гамлетовичу 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 6825588500:07:020:0020, 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).   

1.4.  Мовсисяну Гамлету Гургеновичу 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 6825588500:07:020:0008, 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 

 


