
 

 

 

 

 
 СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

22 лютого 2022 року                                   с. Судилків                                № 7 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

надання земельних ділянок у власність 

громадянам 

 

Розглянувши звернення 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. Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок передати: 

1.1 Літвіновій Світлані Михайлівні у приватну власність земельну ділянку для  

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:04:003:0216, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Поляна, вул. Лісова, 

Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.2 Приймаку Петру Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2022 га, кадастровий номер 

6825585600:04:003:0218, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Поляна, вул. Шкільна, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.3 Ярковій Євгені Костянтинівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,4080 га, кадастровий номер 

6825585600:04:001:0195, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Поляна, вул. Джиготи, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.4 Швецю Степану Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для  

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:01:003:0052, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Новичі, вул. 

Черняховського, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.5 Білоус Олені Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,6187 га, кадастровий номер 

6825585600:06:014:0119, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.6 Білоусу Володимиру Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:01:003:0053, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Новичі, вул. 

Черняховського, Шепетівського району, Хмельницької області;   



1.7 Сослюк Євгені Петрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

6825588500:06:030:0138, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.8 Сослюку Олександру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

6825588500:06:030:0134, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.9 Казаліновій Наталії Миколаївні 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 за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

6825588500:06:030:0135, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825588500:06:030:0040);        

1.10 Погожевському Володимиру Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0,7774 га, кадастровий номер 

6825589000:03:001:0041, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Купине, Шепетівського району, Хмельницької області;         

1.11 Гудимі Любові Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1685 га, кадастровий номер 

6825588500:04:001:0214, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Лозичне, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.12 Андрощук Ользі Юріївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

6825582300:04:012:0249, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.13 Леонцю Анатолію Васильовичу 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 за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,7755 га, кадастровий номер 

6825585600:06:017:0068, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.14 Рибіцькому Ігорю Леонідовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,4161 га, кадастровий номер 

6825587500:01:004:0175, яка розташована с. Серединці, Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.15 Лебідю Володимиру 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 за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,6500 га, кадастровий номер 

6825587500:03:022:0008, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825587500:03:022:0002); 

1.16 Михальчук Вікторії Михайлівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,3500 га, кадастровий номер 

6825585600:06:020:0051, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;        



1.17 Тимощук Світлані Василівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,0784 га, кадастровий номер 6825588500:01:002:1090, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Судилків, вул. 

Чехова, Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.18 Тихонюку Богдану В’ячеславовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

6825587500:03:018:0249, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.19 Бужанському Олександру Григоровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,3478 га, кадастровий номер 

6825589000:01:001:0183, яка розташована с. Хролин, Шепетівського району, Хмельницької 

області;         

1.20 Конончук Таїсі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,3000 га, кадастровий номер 

6825588500:01:010:0118, яка розташована с. Судилків, вул. Красносільська, Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

1.21 Лавренюк Валентині Сергіївні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1081 га, кадастровий номер 6825581800:02:002:0050, 

яка розташована с. Вовківчики, Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.22 Ординській Руслані Василівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий 

номер 6825588500:06:028:0035, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825588500:06:028:0005);   

1.23 Ординському Владиславу Владиславовичу у приватну власність земельну ділянку 

зі зміною виду цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0036, яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:028:0005);   

1.24 Ординському Владиславу Йосиповичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0037, яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:028:0005);   

1.25 Ковальчук Тетяні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,4100 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1082, яка розташована с. Судилків, вул. Гагаріна Юрія, Шепетівського 

району, Хмельницької області;       

1.26 Драчевському Валентину Цезаровичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель 



комунальної власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0033, яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:028:0005);    

1.27 Шарізі Олегу Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий 

номер 6825588500:06:028:0034, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825588500:06:028:0005);   

1.28 Васюшкіній Надії Сергіївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий 

номер 6825588500:06:033:0208, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001);     

1.29 Гордійчук Марії Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий 

номер 6825588500:06:033:0210, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001);      

1.30 Мартинюк Тетяні Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,9496 га, кадастровий номер 

6825582300:04:005:0104, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.31 Захарченко Ларисі Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,0387 га, кадастровий номер 6825588500:01:002:1048, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Судилків, 

Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.32 Кліментьєвій Світлані Василівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1100 га, кадастровий номер 6825588500:02:001:0180, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Білокриниччя, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.33 Дудар Петро Олександрович у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий 

номер 6825588500:06:033:0209, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001); 

1.34 Войтюк Тетяні Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 1,4085 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1087, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;   



1.35 Кравчуку Олегу Олександровичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:05:025:0057, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Поляна, вул. 

Молодіжна, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.36 Семенюк Ірині Леонідівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий 

номер 6825588500:06:028:0038, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки 

кадастровий номер 6825588500:06:028:0005);    

1.37 Ціпцюрі Тарасу Ігоровичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий 

номер 6825588500:06:028:0039, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:028:0005);   

1.38 Чайка Лілія Миколаївна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2415 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1096, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, вул. Чорновола В’ячеслава, Шепетівського району, Хмельницької 

області;     

1.39 Грига Сергій Миколайович у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1396 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1094, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, вул. Гранітна, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.40 Онопрійчук Марія Фомінічна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1711 га, кадастровий номер 

6825587500:01:005:0066, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Серединці, вул. Миру,  Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.41 Онопрійчук Наталії Юріївні 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 за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2404 га, кадастровий номер 

6825587500:03:009:0499, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825587500:03:009:0016);   

1.42 Луценко Ользі Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2990 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1220, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, вул. Хмельницького Богдана,  Шепетівського району, Хмельницької 

області;       

1.43 Гризі Віталію Дмитровичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,5508 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1095, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, вул. Хмельницького Богдана,  Шепетівського району, Хмельницької 

області;   



1.44 Сивоконь Олександру Віталійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,1298 га, кадастровий номер 

6825588500:07:009:1136, яка розташована на території Судилківської сільської ради,  

Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.45 Захарієву Володимиру Олександровичу 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 за рахунок земель комунальної 

власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 0,2000 га, кадастровий 

номер 6825581800:03:006:0100, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825581800:03:006:0085);     

1.46 Івасюк 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 за рахунок земель 

комунальної власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 1,8769 га, 

кадастровий номер 6825588500:07:012:0781, яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:07:012:0683);  

1.47 Івасюк Богдані 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 за рахунок земель 

комунальної власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 1,8768 га, 

кадастровий номер 6825588500:07:012:0780, яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:07:012:0683);   

1.48 Верхогляд Ангеліні Романівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

6825589000:07:011:0301, яка розташована на території Судилківської сільської ради,  

Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.49 Верхогляду Артему Романовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,4050 га, кадастровий номер 

6825588500:07:012:0776, яка розташована на території Судилківської сільської ради,  

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.50 Ловінському Сергію Георгійовичу у приватну власність земельну ділянку зі 

зміною виду цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства), в межах категорії земель за основним 

цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель 

комунальної власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 6825588500:06:033:0207, яка розташована на території Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825588500:06:033:0001);    

1.51 Лакиді Юрію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2329 га, кадастровий номер 

6825588500:01:010:0125, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків,  Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.52 Верхогляд Тетяні Миколаївні 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 за рахунок земель комунальної власності, для 



ведення особистого селянського господарства, площею 0,2249 га, кадастровий номер 

6825587500:03:009:0494, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825587500:03:009:0016);    

1.53 Тригубцю Святославу Володимировичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,5281 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1093, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків,  Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.54 Хроль Віктору Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2161 га, кадастровий номер 

6825588500:01:010:0127, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків,  Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.55 Ковальчуку Олексію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1175 га, кадастровий номер 6825588500:01:002:1083, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради за адресою с. Судилків, 

Шепетівського району, Хмельницької області;       

1.56 Ковальчуку Олексію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,0986 га, кадастровий номер 

6825588500:01:010:0126, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків,  Шепетівського району, Хмельницької області;            

1.57 Гордійчуку Богдану Юрійовичу 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 за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

6825585600:05:003:0011, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше 

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:003:0002);                

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. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                        Алла ТОВСТЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


