
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

     31 травня 2017 року             с. Судилків № 14 

    

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. Рибачук Тетяні Захарівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Велика Медведівка по вул. Островського, №5 , площею 0,2500 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:02:007:0060; 

1.2. Свінціцькій Ядвізі Антонівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Мальованка по вул.Партизанській, №13 , площею 0,2500 га , кадастровий 

номер земельної ділянки 6825585600:03:003:0010; 

1.3. Гордійчуку Володимиру Івановичу  у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибну ділянку) в с.Судилків по вул. Ватутіна, №13 , площею 0,2500 га , кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0724; 

1.4. Гордійчуку Володимиру Івановичу  у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків по вул. Ватутіна,№13  площею 0,2463 

га , кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0723; 

1.5. Камлук Надії Логвинівні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Судилків по вул. Українській, №18 , площею 0,0882 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0722; 

1.6. Камлук Надії Логвинівні  у власність земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства в с.Судилків по вул. Українській,  площею 0,0804 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0720; 

1.7. Камлук Надії Логвинівні  у власність земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства в с.Судилків по вул. Українській,  площею 0,0462 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0721; 



1.8. Швець Тетяні Миколаївні  у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків по вул. Гранітній, №20  площею 0,2428 

га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0725; 

1.9.  Качаловій Антоніні Володимирівні  у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибну ділянку) в с.Судилків по вул. Юрія Гагаріна, №53 , площею 0,1300 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0674; 

1.10. Качаловій Антоніні Володимирівні  у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків по вул. Героїв Майдану,  площею 

0,1380 га , кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:017:0083; 

1.11.  Чікіну Володимиру Іллічу  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Савичі по вул. Партизанській, №25а , площею 0,2500 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:04:003:0011; 

1.12. Чікіну Володимиру Іллічу  у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Савичі по вул.Партизанська, №25а,   площею 

0,0873 га , кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:04:003:0010; 

1.13. Писарєвій Яні Вікторівні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Судилків по вул. Українській, №11 , площею 0,2500 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0694; 

1.14. Казмірчуку Володимиру Миколайовичу  у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибну ділянку) в с.Рудня-Новенька по вул. Лісовій, №5 , площею 0,2500 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:05:004:0017; 

1.15. Савчук Лідії Василівні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку)  в с.Городище  по вул.В.Котика, №51,  площею 0,1455 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825582300:01:001:0323; 

1.16. Савчук Лідії Василівні  у власність земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства в с.Городище по вул.В.Котика,   площею 0,2540 га , кадастровий 

номер земельної ділянки 6825582300:01:001:0324; 

1.17. Кожан Олені Григорівні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку)  в с.Білокриниччя  по вул.Остапа Вишні , №15,  площею 0,2339 га , кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0089; 

1.18. Перепилиці Василю Архиповичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибну ділянку)  в с.Судилків  по вул.Молодіжній, №55,  площею 0,1193 га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:008:0493; 

1.19. Перепилиці Василю Архиповичу у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Судилків  ,   площею 0,1500 га , кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:017:0084; 

1.20. Лабенській Марії Вячеславівни у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Мальованка по вул.Садовій, №20  ,   площею 

0,8797га , кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:03:001:0011; 

1.21. Лабенській Марії Вячеславівни у власність земельну ділянку для  будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Мальованка по вул.Садовій, №20  ,   площею 0,2500га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825585600:03:001:0012; 

1.22. Лабенському Валентину Вікторовичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибну ділянку) в с.Мальованка по вул.Партизанській, №8  ,   площею 0,2500га , 

кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:03:003:0011; 

1.23. Сіваковській Ганні Юхимівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Мальованка по вул.Партизанській, №1  ,   площею 0,2500га , кадастровий 

номер земельної ділянки 6825585600:03:003:0014; 

1.24. Сіваковській Ганні Юхимівні у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Мальованка по вул.Партизанській,    площею 

1,2300га , кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:03:003:0012; 

1.25. Сіваковській Ганні Юхимівні у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Мальованка по вул.Партизанській, №1,    

площею 0,4100га , кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:03:003:0013; 

1.26. Муравській Олені Станіславівні у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Мальованка по вул.Садовій, №10  ,   площею 0,2500га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825585600:03:001:0010; 

1.27. Казмірчуку Володимиру Миколайовичу  у власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Рудня-Новенька по вул.Шевченка,    

площею 0,6173 га , кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:05:005:0014; 

1.28. Казмірчуку Володимиру Миколайовичу  у власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Рудня-Новенька по вул.Лісова, №5,     

площею 0,0665 га , кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:05:004:0016; 

1.29. Мовчан Любові Пилипівні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну 

ділянку) в с.Судилків по вул. Вишневій, №6 , площею 0,0862 га , кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0689. 

          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 
                                                                                                                            (підпис)                                                                (прізвище, ініціали) 

                                       М.П. 



 

 


