
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

14 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

29 серпня 2017 року              с. Судилків №7 

    

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. Косовській Антоніні Володимирівні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Лозичне  по вул. Вишневій, 29 , площею 0,0828 

га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:04:001:0131; 

1.2. Косовській Антоніні Володимирівні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Лозичне  по вул. Вишневій, площею 0,2244 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:04:001:0130; 

1.3. Косовській Антоніні Володимирівні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Лозичне  по вул. Ю.Гагаріна , площею 0,0542 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:04:001:0129; 

1.4. Косовській Антоніні Володимирівні у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Лозичне  по вул. Вишневій,№29 , площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:04:001:0128; 

1.5. Циган Ніні Василівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Красносілка  по вул. Центральній,№38 , площею 0,1980 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825582300:02:001:0065; 

1.6. Шевчуку Олександру Вікторовичу у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків  по вул. Набережній,№27 , площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:017:0089; 



1.7. Шевчуку Олександру Вікторовичу у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків  по вул. Набережній , площею 

0,0929га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:017:0087; 

1.8. Шевчуку Олександру Вікторовичу у власність земельну ділянку  для   ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків  по вул. Набережній, № 27 площею 

0,0307га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:017:0088; 

1.9. Гуцул Оксані Миколаївні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків  по вул. 50 років Перемоги,№28 , площею 0,1250 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:008:0505; 

1.10. Нішніанідзе Шоті Григоровичу у власність земельну ділянку  для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Савичі  по вул. Партизанській,№26 , площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:04:003:0012; 

1.11. Ткачуку Ігорю  Вікторовичу у власність земельну ділянку  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Пашуки  по вул. Загребельній, № 23 площею 

0,1303га, кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:03:001:0032; 

1.12. Тимощуку Івану Олександровичу у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки  по вул. О.Кошового, № 4 площею 0,2500га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:03:001:0034; 

1.13. Ханичу Миколі Миколайовичу у власність земельну ділянку  для ведення 

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

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0734; 

1.14. Ханичу Миколі Миколайовичу у власність земельну ділянку для ведення 

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

0,1200 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:017:0086; 

1.15. Ковальчук Любові Іванівні у власність земельну для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Савичі  по вул. Партизанській,№19 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:04:003:0013. 

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 
  

 


