
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

26 липня 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», 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

1.1. Поліщуку Юрію Олександровичу у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Пашуки  по вул. Радгоспній, №7 , площею 0,2750 

га , кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:03:002:0028; 

1.2. Поліщуку Юрію Олександровичу у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

с.Пашуки  по вул. Радгоспній, №7 , площею 0,2500 га , кадастровий номер земельної 

ділянки 6825582300:03:002:0007; 

1.3. Поліщуку Юрію Олександровичу у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Пашуки  по вул. Радгоспній,  площею 0,3448 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:04:028:0015; 

1.4. Ущуку Михайлу Петровичу у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Вовківці  по вул. Радянській, №3 , площею 0,2338 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825581800:01:002:0089; 

1.5. Гринь Тамарі Данилівні  у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Судилків  по вул. Горького, №21 , площею 0,2130 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:008:0503; 

1.6. Гринь Тамарі Данилівні  у власність земельну ділянку для  ведення особистого 

селянського господарства в с.Судилків  по вул. Красносільській,  площею 0,1200 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:010:0063; 



1.7.  Гринь Тамарі Данилівні  у власність земельну ділянку для  ведення особистого 

селянського господарства в с.Судилків  по вул. Красносільській,  площею 0,2100 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:010:0064; 

1.8. Григор’євій  Надії Павлівні   у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Судилків  по вул. Гранітній, №39, площею 0,1800 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0730; 

1.9. Григор’євій  Надії Павлівні   у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків  по вул. Гранітній, №39, площею 

0,0576 га , кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0732; 

1.10. Гончаруку Сергію Никаноровичу у власність ½ частку земельної ділянки  та 

Сверчевському Андрію Миколайовичу у власність ½ частку земельної ділянки (відповідно 

до часток у домоволодінні) для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в с.Поляна  по вул.Лесі Українки, 

№1, площею 0,1703 га , кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0165; 

1.11. Гордійчуку Леоніду Андрійовичу   у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Поляна  по вул.Дружби, №5, площею 0,2662 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0167; 

1.12. Гордійчуку Леоніду Андрійовичу   у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Поляна  по вул.Дружби, №5, площею 0,2500 га , кадастровий 

номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0166; 

1.13. Михалюк Валентині Григорівні  у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Судилків  по вул.Довженка, №9, площею 0,1500 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:008:0506; 

1.14. Ляшенко Галині Адамівні   у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Лозичне  по вул.Ігоря Ляшенка, №1, площею 0,2500 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:04:001:0127. 

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 



 

 


