
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

      28 вересня 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. Ляшенку Григорію Івановичу у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків  по вул. Ярослава Мудрого,  площею 

0,2725 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0738; 

1.2. Ляшенку Григорію Івановичу у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул. Л.Українки, №22 , площею 0,1747 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0737; 

1.3. Васик Ірині Григорівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с.Судилків по 

вул. Сонячній, №7 , площею 0,1717 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:01:017:0051; 

1.4. Денисюк Наталії Дмитрівні у власність земельну ділянку  для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Серединці  по вул. Миру, №5 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825587500:01:004:0076; 

1.5. Демичу Олегу Миколайовичу у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків  по вул.Тітова, №58А , площею 0,1626 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:008:0487; 

1.6. Ткач Ірині Анатоліївні, Ткачу Володимиру Анатолійовичу, Ткач Валентині 

Михайлівні  у власність земельну  ділянку в рівних долях для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка) в с.Судилків  по вул.Гагаріна, №4 , площею 0,1522 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:017:0091; 

1.7. Гордійчук Тетяні Михайлівні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків  по вул. Ярослава Мудрого,  площею 

0,0351 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0736; 

1.8. Гордійчук Тетяні Михайлівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул. Ярослава Мудрого, №2 , площею 0,1275 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0739; 

1.9. Гасай Надії Іванівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул. Українській, №45 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0735; 

1.10. Ліннік Ларисі Миколаївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул. Довженка, №11 , площею 0,1500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:008:0507; 

1.11. Шевчук Галині Олександрівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Серединці  по вул.Миру, №89 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825587500:01:004:0135; 

1.12. Шевчук Галині Олександрівні у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Серединці  по вул.Миру, №89 , площею 0,3297 

га, кадастровий номер земельної ділянки 6825587500:01:004:0136; 

1.13. Ерзаку Вадиму Валентиновичу  у власність земельну ділянку для 

індивідуального садівництва  в с.Судилків по вул.Красносільській, площею 0,1200 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:010:0066. 

 

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 
 

 


