
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

11 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2017 року с. Судилків №   12 

    

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі  

(на місцевості) 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості),  відповідно до ст. 25 

Закону України  «Про землеустрій», ст. 118, 121 Земельного кодексу України та 

керуючись  п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

            1.  Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передати: 

1.1. Стельмаху Ігорю Володимировичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибну ділянку) в с.Поляна по вул. Дружби, №3 , площею 0,2500 га , кадастровий 

номер земельної ділянки 6825585600:04:000:0091; 

1.2. Прокопенко Руслані Володимирівні у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибну ділянку) в с.Судилків по вул. Петра Дорошенка, №2 , площею 0,2500 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0728; 

1.3. Ткачуку Ігорю Вікторовичу у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Пашуки  по вул. Загребельній, №23 , площею 0,2500 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825582300:03:001:0033; 

1.4. Дячук Людмилі Володимирівні у власність земельну ділянку для   будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Білокриниччя, вул.Шевченка, 28   площею 0,2500га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:02:001:0091; 

1.5. Осадчій Ларисі Андріївні у власність земельну ділянку для  ведення особистого 

селянського господарства в с.Хролин  по вул. Лісовій, №4 , площею 0,1928 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:01:003:0090; 

1.6. Вазелюку Олександру Володимировичу у власність земельну ділянку для    

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибну ділянку) в с.Рудня-Новенька  по вул. Лісовій, №27 , площею 0,2500 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:05:004:0018; 



1.7. Дудар Зінаїді Федорівні у власність земельну ділянку для  ведення особистого 

селянського господарства в с.Поляна  по вул. Джиготи, №66 , площею 0,3100га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:04:001:0140; 

1.8. Мовчан Тетяні Василівні у власність земельну ділянку для    будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Лозичне  по вул.Лесі Українки, №61 , площею 0,2088 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:04:001:0121; 

1.9. Гончару Миколі Дмитровичу у власність земельну ділянку для    будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Судилків  по вул.Грушевського, №37 , площею 0,1484 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:008:0495; 

1.10. Сміховському Вячеславу Владиславовичу у власність земельну ділянку для    

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибну ділянку) в с.Судилків  по вул.Ватутіна,  №59 , площею 0,1516 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0726; 

1.11. Конончуку Василю Олександровичу у власність земельну ділянку для    

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибну ділянку) в с.Судилків  по вул.Ватутіна,  №19 , площею 0,1764 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0705; 

1.12. Ліхолєтовій Юлії Андріївні  у власність земельну ділянку для    будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Савичі  по вул.Партизанській, №35 , площею 0,2500 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:04:001:0014; 

1.13. Грицко Антоніні Іванівні у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Лозичне  по вул.І.Ляшенка,  №62 , площею 

0,2955га , кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:04:001:0123; 

1.14. Грицко Антоніні Іванівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Лозичне  по вул.І.Ляшенка,  №62 , площею 0,2500га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:04:001:0122; 

1.15. Мельник Лілії Петрівні  у власність земельну ділянку для  колективного 

садівництва  в с.Судилків  по вул.Симона Петлюри,  №26 , площею 0,1200га , кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:06:027:0013; 

1.16 Казмірчуку Володимиру Івановичу у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибну ділянку) в с.Судилків по вул. Гагаріна, №98 , площею 0,1113 га , кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0729; 

1.17. Процюк Надії Олексіївні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Судилків по провул. Ватутіна, №7 , площею 0,2500 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0727; 

1.18. Осадчій Ларисі Андріївні у власність земельну ділянку для   будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Хролин  по вул. Лісовій, №4 , площею 0,2500 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:01:003:0077; 

1.19. Бурковській Ганні Тимофіївні у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Траулин  по провул.Ушакова,   площею 0,0693га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:05:001:0121; 

1.20. Бурковській Ганні Тимофіївні у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Траулин    площею 0,0978га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:05:001:0122; 



1.21. Бурковській Ганні Тимофіївні у власність земельну ділянку для   будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Траулин  провул.Ушакова, №2   площею 0,2500га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:05:001:0124; 

1.22. Бурковській Ганні Тимофіївні у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Траулин  провул.Ушакова, №2  площею 0,0909га 

, кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:05:001:0123; 

1.23. Дячук Людмилі Володимирівні у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Білокриниччя, вул.Шевченка, 28   площею 

0,2500га , кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0090. 

 2. Власники земельних ділянок при здійснені діяльності, пов’язаної з порушенням 

поверхневого шару ґрунту, зобов’язані 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.  

 

 
 

Сільський голова                             Т.М. Котик 
  

 


