
 
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

30 липня  2021 року                                    с. Судилків                                № 19 

 

Про припинення права користування 

земельною ділянкою. 

 

Розглянувши звернення громадян, відповідно ст. 140, 141, 142 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. Воткальчуку Миколі Петровичу площею 0,3000 га, яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:03:022:0003), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області. 

1.2. Занозовському Юрію Вадимовичу площею 0,2500 га, яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства, в межах с. Поляна, вул. Молодіжна, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області.  

1.3. Підгорній Тетяні Анатоліївні площею 0,7500 га, яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства, в межах с. Поляна, вул. Молодіжна, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області. 

1.4. Ткачуку Миколі Володимировичу площею 0,5000 га, яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства, в межах с. Поляна, вул. Джиготи, Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району,  Хмельницької області. 

1.5. Грицай Євгенії Артемівні площею 0,0600 га, яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:008:____), в межах с. Судилків, вул. Горького, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району,  Хмельницької області. 

1.6. Велічук Лідії Лазарівні площею 0,1500 га, яка була надана для ведення особистого 

селянського господарства, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:05:001:____), 

яка розташована в с. Траулин, Судилківської сільської ради, Шепетівського району,  

Хмельницької області. 

1.7. Стецюку Анатолію Олексійовичу площею 0,1200 га, яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:01:001:____), яка розташована в с. Городище, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району,  Хмельницької області. 

1.8.Чмиру Олександру Євгеновичу площею 0,1000 га, яка була надана для ведення 

особистого селянського господарства, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:06:027:____), яка розташована в с. Хролин, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району,  Хмельницької області. 

1.9. Троц Наталії Євгенівні площею 0,1500 га, яка була надана для ведення особистого 

селянського господарства, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:027:____), 



яка розташована в с. Хролин, Судилківської сільської ради, Шепетівського району,  

Хмельницької області.  

1.10. Самкову Володимиру Никифоровичу площею 0,1000 га, яка була надана для 

ведення особистого селянського господарства, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:06:027:____), яка розташована в с. Хролин, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району,  Хмельницької області. 

 

2. Спеціалістам з питань комунальної власності та земельних відносин внести зміни у 

земельно-облікову документацію. 

 

 

Сільський голова                                                                                    Тетяна КОТИК 

 

 

 

  

 

 

 

 


