
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

17 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

      14 грудня 2017 року с. Судилків №     15 

    

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. Юрчук Тетяні Степанівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Білокриниччя по вул. В.Котика, №10 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:02:001:0100; 

1.2. Юрчук Тетяні Степанівні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Білокриниччя по вул. В.Котика, №10 , площею 

0,0700 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0102; 

1.3. Юрчук Тетяні Степанівні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Білокриниччя по вул. Гагаріна, площею 0,1068 

га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0101; 

1.4. Юрчук Тетяні Степанівні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Білокриниччя по вул. В.Котика, площею 0,3200 

га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0099; 

1.5. Скаржевському Сергію Олександровичу у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Климентовичі по вул. В.Котика, №26 , площею 0,2240 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:03:002:0005; 

1.6. Плаксі Павліні Іванівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул. Героїв Майдану, №119 , площею 0,2197 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0753; 

1.7. Васик Галині Петрівні у власність земельну ділянку для   ведення особистого 

селянського господарства в с.Судилків , вул.В.Лінника,  площею 0,4160 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0749; 



1.8. Ціпцюрі Миколі Івановичу у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул.В.Чорновола, №4 «а» , площею 0,1100 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0752; 

1.9. Кузьмінській Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків  по вул.Красносільській  площею 

0,1174 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:010:0069; 

1.10. Кузьмінській Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків по вул.Тітова, №25 , площею 0,0823 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:008:0509; 

1.11. Гризі Виктору Васильовичу у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Білокриниччя по вул.Гагаріна, №33 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:02:001:0096; 

1.12. Гризі Виктору Васильовичу у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Білокриниччя по вул.Гагаріна, №33 , площею 

0,1167 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0097; 

1.13. Гризі Виктору Васильовичу у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Білокриниччя по вул.Гагаріна, №33 , площею 

0,0510 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0098; 

1.14. Тригубець Наталії Михайлівні у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків по вул.Набережній, №21 , площею 0,2316 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:017:0092; 

1.15. Васик Світлані Миколаївні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул.Лермонтова №38 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0757; 

1.16. Дронь Надії Андріївні (1/3 частка земельної ділянки відповідно до часток у 

домоволодінні),  Косар Тетяні Василівні  (2/3 частки 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. Кошового, №49, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:01:002:0754; 

1.17. Дронь Надії Андріївні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків , площею 0,1364 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0755; 

1.18. Дронь Надії Андріївні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків , площею 0,0238 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0756; 

1.19. Дронь Надії Андріївні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків , площею 0,1898 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:010:0068; 

1.20. Косару Олександру Петровичу у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків по вул.Тітова №20 , площею 0,1506 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:008:0508; 

1.21. Покровській Лідії Андріївні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул.Гагаріна №137, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:001:0069; 



1.22. Лобач Романні Валеріївні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Мальованка по вул.Партизанській №26 , площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825585600:03:003:0007; 

1.23. Лобач Романні Валеріївні у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства  в с.Мальованка по вул.Партизанській №26 , 

площею 0,5494 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:03:003:0017; 

1.24. Лобач Романні Валеріївні у власність земельну ділянку для  ведення 

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

0,2909 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:03:003:0016; 

1.25. Галту Володимиру Олександровичу у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Траулин по вул.Центральній №42, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:05:003:0106; 

1.26. Галту Володимиру Олександровичу у власність земельну ділянку для  

ведення особистого селянського  господарства  в с.Траулин  по вул.Центральній , площею 

0,4690 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:05:003:0107; 

1.27. Рудому Ярославу Івановичу  у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Климентовичі  по вул.Лісовій №4, площею 0,2034 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:03:001:0032; 

1.28. Лавренюк Світлані Володимирівні у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківчики по вул.Подільській №31, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825581800:02:002:0014; 

1.29. Лавренюк Світлані Володимирівні у власність земельну ділянку для  

ведення особистого селянського  господарства  в с.Вовківчики по вул.Подільській №31, 

площею 0,2800 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825581800:02:002:0013; 

1.30. Лавренюк Світлані Володимирівні у власність земельну ділянку для  

ведення особистого селянського  господарства  в с.Вовківчики по вул.Подільській , 

площею 0,5930 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825581800:02:002:0012; 

1.31. Леонець Ніні Савівні  у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул.Княгині Ольги №30, площею 0,1676 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0764; 

1.32. Леонець Ніні Савівні  у власність земельну ділянку для  ведення особистого 

селянського  господарства  в с.Судилків  по вул.Княгині Ольги, площею 0,0883га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0765; 

1.33. Леонцю Віктору Михайловичу у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Траулин по вул.Зарічній  №42А, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825589000:05:001:0130; 

1.34. Леонцю Віктору Михайловичу у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського  господарства  в с.Траулин  по вул.Зарічній, №42А площею 

0,0500га, кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:05:001:0129; 

1.35. Хоміч Ніні Іванівні у власність земельну ділянку для  ведення особистого 

селянського  господарства   в с.Серединці  по вул.Миру №116, площею 0,2900 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825587500:01:006:0078; 

1.36. Хоміч Ніні Іванівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)   в с.Серединці  по вул.Миру №116, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825587500:01:006:0079; 



1.37. Ханич Зінаїді Василівні у власність земельну ділянку для  ведення 

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

0,0393 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0763. 

 

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 
 


