
  

 

 

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

06 грудня 2021 року                                 с. Судилків   № 17 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст. ст. 118, 121 Земельного 

кодексу України 

 

Відповідно до статей 118, 121 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення 

громадян, 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. Відмовити у наданні дозвілу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки згідно із ст. ст. 118, 121 Земельного кодексу України: 

  1.1. Костюку Володимиру Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності, орієнтовною площею 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:04:004:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою с. Савичі, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.2 Гончарук Любові Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності, орієнтовною площею 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:04:004:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою с. Савичі, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.3 Гризі Володимиру Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності, орієнтовною площею 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:07:015:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області  

          1.4. Франчуку Максиму Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності, орієнтовною площею 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:07:015:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  



1.5. Загребельна Наталія Луцівна на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,0000 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:031:0321), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 01.17 -Земельніділянки 

запасу; 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03 – для ведення    

особистого селянського господарства;  

 1.6. Власюк Галині Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною площею 2,0000 га, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:06:006:0011), яка розташована на 

території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу; 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства;      

1.7. Андрощуку Борису Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності, орієнтовною площею 0,8000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825588500:06:004:_____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради за адресою с. Климентовичі, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.8.Горбенку Віталію Петровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності, орієнтовною площею 2,0000 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:03:017:____), яка розташована на території Судилківської сільської 

ради, Шепетівського району, Хмельницької області.       

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Тетяна КОТИК 

 

 

 

 


