
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

16 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

      15 листопада 2017 року с. Судилків № 16 

    

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. Бездєтному Петру Івановичу у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Рудня-Новенька  по вул. Лісовій,  площею 

0,2029га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:05:004:0021; 

1.2. Бездєтному Петру Івановичу у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Рудня-Новенька по вул. Лісовій, №14 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:05:004:0020; 

1.3. Бездєтному Петру Івановичу у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Рудня-Новенька  по вул. Лісовій,  площею 

0,1900га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:05:004:0019; 

1.4. Романюку Миколі Костянтиновичу (½ частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Денисюк Любові Костянтинівні (½ частка земельної ділянки 

відповідно до часток у домоволодінні)  у власність земельну ділянку  для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул. Шевченка, №12 , площею 0,0871 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:008:0502; 

1.5. Болюху Василю Денисовичу у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Лозичне  по вул. Ігоря Ляшенка, №69 , площею 0,1334 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:04:001:0114; 

1.6. Чекригіну Андрію Володимировичу  у власність земельну ділянку для   

ведення особистого селянського господарства в с.Серединці   по вул. Миру, 126  площею 

0,2000га, кадастровий номер земельної ділянки 6825587500:01:006:0076; 



1.7. Чекригіну Андрію Володимировичу  у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Серединці  по вул. Миру, №126 , площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825587500:01:006:0077; 

1.8. Циванюк Олені Георгіївні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків  по вул. Гранітній, №29 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0745; 

1.9. Васику Володимиру Івановичу у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків  по вул. Героїв Майдану, №106 , площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:017:0093; 

1.10. Данилкіній Людмилі Миколаївні  у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Білокриниччя   по вул. В.Котика, 3,  площею 

0,1158га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0093; 

1.11. Данилкіній Людмилі Миколаївні  у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Білокриниччя  по вул. В.Котика, №3 , площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0092; 

1.12. Мушинській Людмилі Петрівні  у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків  по вул.Лесі Українки, №26 , площею 0,1056 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0744; 

1.13. Ничипоруку Володимиру Юрійовичу  у власність земельну ділянку для   

ведення особистого селянського господарства в с.Білокриниччя   по вул. Шевченка, 17,  

площею 0,1500га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0095; 

1.14. Ничипоруку Володимиру Юрійовичу   у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Білокриниччя  по вул. Шевченка , №17 , площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0094; 

1.15.  Безверхій Валентині Іванівні   у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул. Княгині Ольги , №22 , площею 0,0786 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0636; 

1.16. Андрушку Ростиславу Феодосійовичу  у власність земельну ділянку для   

ведення особистого селянського господарства в с.Поляна   по вул.Залізнична, 14,  площею 

0,1861га, кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0170; 

1.17. Андрушку Ростиславу Феодосійовичу  у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Поляна  по вул. Залізнична, №14 , площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0171; 

1.18. Островській Євгенії Климентіївні   у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків  по вул.Юрія Гагаріна, 122,  площею 

0,1977га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:001:0067; 

1.19. Андрушко Ніні Сергіївні  у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Поляна   по вул. Залізничній, 19,  площею 

0,2034га, кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0168; 

1.20. Андрушко Ніні Сергіївні  у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

земельної ділянки 6825585600:04:003:0169; 



1.21. Михальчуку Юрію Кириловичу  у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Поляна   по вул. Залізничній, 11,  площею 

0,2235га, кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0173; 

1.22. Михальчуку Юрію Кириловичу  у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Поляна  по вул. Залізничній , №11 , площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0172; 

1.23. Гризі Оксані Василівні (1/3 частка земельної ділянки відповідно до часток у 

домоволодінні), Ліщуку Сергію Васильовичу (1/3 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні) , Ліщук Галині Григорівні (1/3 частка земельної ділянки 

відповідно до часток у домоволодінні)  у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Серединці  по вул.Миру , №234 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825587500:01:005:0044; 

1.24. Базь Анастасії Олексіївні  у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул. Тємірязєва , №1 , площею 0,0735 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0621; 

1.25. Попович Зофії Миколаївні  у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Траулин  по вул. Центральній , №36 , площею 0,1671 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:05:003:0104; 

1.26. Ковальчуку Віктору Дмитровичу(½ частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Самковій Галині Дмитрівні (½ частка земельної ділянки 

відповідно до часток у домоволодінні)  у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків  по вул. Панаса Мирного , №20 , площею 0,1716 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0751; 

1.27. Бондарчук Аллі Анатоліївні  у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Климентовичі  по вул. Лісовій , №6,  площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:03:001:0033; 

1.28. Сторожук Надії Василівні  у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків   по вул. Лісовій,  4,  площею 0,1770га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:001:0048; 

1.29. Сторожук Надії Василівні  у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

земельної ділянки 6825588500:01:001:0047; 

1.30. Циванюк Олені Георгіївні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків   по вул. Гранітній,    площею 0,2438га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0746; 

1.31. Сокирко  Тетяні Борисівні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Лозичне   по вул. Л.Українки,    площею 

0,3000га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:04:001:0133; 

1.32. Гризі Ользі Іванівні  у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків  по вул.Гранітній , №38 , площею 0,1558 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0747. 

1.33. Середюк Любові Петрівні   у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Хролин   по вул.Лісовій,  площею 0,4500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:01:003:0091; 



1.34. Середюк Любові Петрівні   у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Хролин   по вул.Лісовій , №1А , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:01:003:0092; 

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 
 


