
 

 

 

 

 
 СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

22 лютого 2022 року                                   с. Судилків                                № 8 

 

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 Веремійчук Ларисі Ростиславівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1579 га, кадастровий номер 

6825587500:01:006:0093, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Серединці, Шепетівського району, Хмельницької області;   

         1.2 Кравцовій Людмилі Петрівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.05 – для індивідуального 

садівництва), в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825588500:07:010:0025, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825588500:07:010:0023); 

         1.3 Остапчук Ганні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для  

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825585600:04:003:0219, 

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

Залізнична, Шепетівського району, Хмельницької області;     

1.4 Тригубцю Сергію Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 1,7200 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:7070, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.5 Комарецькому Анатолію Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,3263 га, кадастровий номер 

6825585600:01:003:0054, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Новичі, Шепетівського району, Хмельницької області;   



1.6 Замурняк Тетяні Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2800 га, кадастровий номер 

6825588500:01:017:0143, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.7 Стельмах Віті 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 0,2443 га, кадастровий 

номер 6825585600:05:025:0061, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:025:0024);    

1.8 Гедзун Надії Валеріївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2075 га, кадастровий номер 

6825589000:05:001:0200, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Траулин, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.9 Кожан Ганні Митрофанівні 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 0,8000 га, кадастровий 

номер 6825588500:07:012:0769, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

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

1.10 Мельнику Михайлу Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,0239 га, кадастровий номер 

6825582300:04:001:0068, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.11 Кожан Юрію Кириловичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 1,2000 га, кадастровий номер 

6825588500:07:012:0775, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.12 Ребекевші Юлії Володимирівні 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 0,7939 га, кадастровий 

номер 6825588500:07:012:0787, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825588500:07:012:0731);        

1.13 Рибій Віктору Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.05 – для 

індивідуального садівництва), в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825589000:06:031:0317, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825589000:06:031:0291);  

1.14 Рибій Віктору Миколайовичу 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 0,1000 га, кадастровий 

номер 6825589000:06:031:0316, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825589000:06:031:0291);  

1.15 Тітор Вікторії Вікторівні 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 0,1481 га, кадастровий 

номер 6825588500:07:010:0027, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825588500:07:010:0023); 

1.16 Шевчуку Анатолію Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1400 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1092, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;         

1.17 Дереховському Андрію 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 за рахунок 

земель комунальної власності, для ведення особистого селянського господарства, площею 

1,8769 га, кадастровий номер 6825588500:07:012:0778, яка розташована за межами населених 

пунктів Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області (як 

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

1.18 Савчуку Віталію Григоровичу 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 6825588500:07:012:0779, яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

1.19 Дереховській Катерині Петрівні 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 6825588500:07:012:0777, яка розташована за межами населених пунктів 

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

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

1.20 Борисюку Олександру Івановичу 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 0,2500 га, кадастровий 

номер 6825587500:03:023:0020, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825587500:03:023:0013);      

1.21 Юрчуку Дмитру Вікторовичу 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 0,1325 га, кадастровий 

номер 6825588500:07:012:0789, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825588500:07:012:0735);   

1.22 Парфенюк Катерині 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 за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,6653 га, кадастровий номер 

6825585600:05:025:0059, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825585600:05:025:0024); 

1.23 Колеснику Олександру Володимировичу у приватну власність земельну ділянку 

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

6825588500:07:012:0790, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.24 Чалій Мирославі Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

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

6825588500:07:012:0784, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.25 Придачук Марії Федорівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0869 га, кадастровий номер 

6825588500:02:001:0190, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Білокриниччя, вул. Остапа Вишні, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.26 Мельнику Сергію Володимировичу 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 0,1772 га, кадастровий 

номер 6825587500:03:004:0372, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825587500:03:004:0512); 

1.27 Попко Олені Миколаївні 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 0,4873 га, кадастровий 

номер 6825585600:06:017:0095, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825585600:06:017:0066);     

1.28 Яцишину Дмитру Володимировичу 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 0,3606 га, кадастровий 

номер 6825585600:05:031:0323, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:031:0303);  

1.29 Шемчук Аріні Павлівні 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 0,7225 га, кадастровий номер 

6825587500:03:009:0600, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825587500:03:009:0017);   

1.30 Девель Наталії Володимирівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.05 – для 

індивідуального садівництва), в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,0855 га, кадастровий номер 6825589000:06:023:0056, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825589000:06:023:0031);        

1.31 Девель Наталії Володимирівні 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 0,1357 га, кадастровий 

номер 6825589000:06:016:0185, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825589000:06:016:0160);   

1.32 Остапчук Марії Павлівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,4125 га, кадастровий номер 

6825585600:04:001:0198, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

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

1.33 Фурманцю Сергію Михайловичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1838 га, кадастровий номер 

6825588500:02:001:0192, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Білокриниччя, Шепетівського району, Хмельницької області;          

1.34 Львовій Аллі 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 0,1657 га, кадастровий номер 

6825587500:03:004:0373, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825587500:03:004:0512);    

1.35 Фещину Ігорю Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1177 га, кадастровий номер 6825588500:01:002:1098, 

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

Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.36 Фещину Ігорю Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0653 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1099, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

адресою с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.37 Безштанько Світлані Миколаївні 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 1,1525 га, кадастровий 

номер 6825588500:06:030:0139, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825588500:06:030:0045);  



1.38 Безштаньку Миколі Аркадійовичу 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 1,1525 га, кадастровий 

номер 6825588500:06:030:0141, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825588500:06:030:0045);  

1.39 Новачку Юрію Миколайовичу 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 0,7204 га, кадастровий 

номер 6825589000:06:031:0315, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної 

ділянки кадастровий номер 6825589000:06:031:0291); 

1.40 Дудич Таїсі 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 за рахунок земель комунальної власності, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,9614 га, кадастровий номер 

6825588500:06:030:0044, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.41 Чмир Галині Вікторівні у приватну власність земельну ділянку зі зміною виду 

цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.05 – для індивідуального 

садівництва), в межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825589000:07:008:0008, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825589000:07:008:0002); 

1.42 Чмиру Михайлу Олександровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,2241 га, кадастровий номер 

6825589000:07:012:0237, яка розташована на території Судилківської сільської ради, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.43 Чмир Світлані Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825589000:05:001:0205, 

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

Шепетівського району, Хмельницької області;      

1.44 Чмиру Олександру Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825589000:05:001:0204, 

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

Шепетівського району, Хмельницької області;              

1.45 Поліщук Тетяні 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 0,3926 га, кадастровий 

номер 6825585600:05:025:0058, яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

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

сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:025:0024);  



1.46 Чмиру Анатолію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку зі зміною 

виду цільового призначення (01.17 – Земельні ділянки запасу на вид 01.05 – для 

індивідуального садівництва), в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

– землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, кадастровий номер 6825589000:07:008:0007, 

яка розташована на території Судилківської сільської ради, Шепетівського району, 

Хмельницької області (як частину раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 

6825589000:07:008:0002);  

1.47 Лавренюку Миколі Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,3357 га, кадастровий номер 

6825585600:04:003:0217, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

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

1.48 Лавренюку Миколі Миколайовичу 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 0,2239 га, 

кадастровий номер 6825585600:05:025:0064, яка розташована за межами населених пунктів 

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

раніше сформованої земельної ділянки кадастровий номер 6825585600:05:025:0024); 

1.49 Сніховській Наталії Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,1385 га, кадастровий номер 

6825588500:01:002:1100, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

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

1.50 Теслюк Ірині Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,4629 га, кадастровий номер 

6825585600:04:001:0197, яка розташована на території Судилківської сільської ради за 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


