
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

      22 грудня 2017 року с. Судилків №         4 

    

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. Панчук Руслані Андріївні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Городище по вул. Залізничній, №11 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825582300:01:001:0325; 

1.2. Панчук Руслані Андріївні у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Городище по вул. Залізничній, №11 , площею 

0,1708 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:01:001:0328; 

1.3. Тригубцю Віктору Олександровичу у власність земельну ділянку для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків по вул. Набережній, №19 , площею 0,1676 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:017:0096; 

1.4. Тригубцю Віктору Олександровичу у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків по вул. Набережній,  площею 0,1500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:017:0097; 

1.5. Возгречко Тамарі Іванівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул. Ю.Гагаріна, №37 , площею 0,0731 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:008:0350; 

1.6. Возгречко Тамарі Іванівні у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків  по вул.Молодіжній,  площею 0,0611га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0750; 

1.7. Возгречко Тамарі Іванівні у власність земельну ділянку для  ведення 

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

0,1307га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:017:0095; 



1.8. Корнійчук Олені Петрівні (1/2 частка земельної ділянки відповідно до часток 

у домоволодінні),  Корнійчуку Дмитру Степановичу  (1/2 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.Поляна по вул.Джиготи, №53, площею 0,2437 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825585600:04:001:0142; 

1.9. Косару Олександру Петровичу  у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків  по вул.Ватутіна,  площею 0,0900га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0766; 

1.10. Косару Олександру Петровичу  у власність земельну ділянку для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків  по вул.Бриківській ,  площею 0,2500га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0767; 

1.11. Батинюк Ользі Олександрівні у власність земельну ділянку для  будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул. Княгині Ольги, №7 , площею 0,1741 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0768. 

 

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 



Список поіменного голосування по проекту рішення 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі  (на місцевості)» 

 

Кількість депутатів- 26 

За – 18  Проти - 0  Утримались – 0  Не голосували - 0   Відсутні – 8 

 

Пасічник О. М. За  Черниш О.М. Відс.  Ханич М. М. Відс. 

Дубінчук Ю. І. За  Дорощук М.Ф. За  Прус М.Б. За  

Горбачук В.М. За  Лисенко Н.В. За  Мовсісян Р.В. За 

Кравчук А.С.  За Товстюк А.П. За  Бондарчук А.А. Відс. 

Ткачук А. В. За  Хроль С.М. За Мовсисян Г.Г. За. 

Якубовський В.Р. Відс. Береговська Н.О. За Лановий Р.Д. За 

Охрімець В.М. Відс. Мусійчук А.І. За  Лінник Н. В. Відс. 

Туракевич С.М. За Мельник С.Б. Відс. Криворучко А.В. За 

Власюк Т.В. За Ребекевша О.Г. Відс.   
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