
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

20 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

       

16 лютого 2018 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. Ліщуку Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с.Серединці  по вул.Миру, 234,  площею 0,2756 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825587500:01:005:0045; 

1.2. Крутій Марії Михайлівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Красносілка по вул.Молодіжній, №17 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825582300:02:001:0062; 

1.3. Лабунець Тетяні Іванівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  

в с.Судилків по вул. Гранітній, №62, площею 0,1500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825588500:01:002:0762; 

1.4. Чмиру Анатолію Миколайовичу у власність земельну ділянку  для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка  по вул. Молодіжній, №61 , площею 

0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:02:001:0042; 

1.5. Чмиру Анатолію Миколайовичу у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с. Велика Медведівка    по вул. Гагаріна,  площею 

0,3456 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:02:003:0053; 

 

 

 



 

1.6. Чмиру Анатолію Миколайовичу у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с. Велика Медведівка    по вул.Молодіжній,  

площею 0,5723 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:02:003:0054; 

1.7. Довгалюк Ларисі Василівні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с. Поляна по вул.Шкільній,№ 56  площею 0,1673 

га, кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0177; 

1.8. Дячук Ларисі Миколаївні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Траулин  по вул. В. Котика, №7 , площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:05:003:0111; 

1.9. Дячук Ларисі Миколаївні у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Траулин  по вул. В. Котика, №7 площею 0,3700 

га, кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:05:003:0110; 

1.10.Власюк Надії Макарівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.  Велика Медведівка по вул.Партизанській, №2,  площею 0,2454 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:02:001:0043; 

1.11. Хулі Ніні Михайлівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.  Хролин по вул.Кільцевій, №25, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:01:001:0133; 

1.12. Гаікарашвілі Анастасії Заурівні у власність земельну ділянку для   ведення 

особистого селянського господарства в с. Серединці по вул.Підлісній,  площею 0,3000 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825587500:01:004:0137; 

1.13. Стецюк Тетяні Василівні у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Поляна  по вул.Шкільній, №54, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825585600:04:003:0174; 

1.14.Стецюк Тетяні Василівні у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Поляна по вул.Шкільній, №54 площею 0,1330 

га, кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0176; 

1.15.Стецюк Тетяні Василівні у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Поляна по вул.Залізничній, площею 0,2367 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0175; 

1.16. Рудому Івану Васильовичу у власність земельну ділянку для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

земельної ділянки 6825585600:01:001:0113; 

1.17. Рудому Івану Васильовичу у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Новичі по вул.Шевченка, №11, площею 0,1779 

га, кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:01:001:0114; 

1.18. Рудому Івану Васильовичу у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Новичі по вул.Шевченка,  площею 0,0900 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:01:001:0115; 

1.19. Базилюк Тетяні Василівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Судилків по вул. Ліни Костенко,  №12,   площею 0,0600,  кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0772; 

1.20. Базилюк Тетяні Василівні  у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків по вул.Ліни Костенко, №12, площею 

0,2300 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0771; 



1.21. Нечипоруку Василю Сергійовичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Судилків по вул. Валі Котика , №13,   площею 0,2500,  

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0777; 

1.22 Нечипоруку Василю Сергійовичу  у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків по вул.Валі Котика, №13, площею 

0,1171 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0775; 

1.23.Мугилю Олександру Івановичу (1/2частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Мугилю Івану Миколайовичу (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. Судилків по вул. Героїв Майдану,№ 23 площею 0,1371,  кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0774; 

1.24.Мугилю Олександру Івановичу у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків по вул.К.Тімірязєва, площею 0,1691 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0776; 

1.25.Мугилю Олександру Івановичу у власність земельну ділянку для ведення 

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

0,0800 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:010: 0070; 

1.26.Тригубець Марії Василівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Судилків по вул. Польова, №19,   площею 0,1730га,  кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0769; 

1.27.Мамчур Надії Денисівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Судилків по вул. Молодіжній, №37,   площею 0,2292га,  кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:008:0517; 

1.28.Остапенко Тамарі Олексіївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Судилків по вул. 50-річчя Перемоги, площею 0.1289га, кадастровий номер 

земельної ділянки   6825588500: 01: 008:0514; 

1.29.Бездєтному Роману Петровичу у власність земельну ділянку для ведення  

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

1.2500га,  кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:05:004:0022; 

1.30.Бездєтному Роману Петровичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства  в с. Рудня – Новенька, площею 0.1600га,  

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:05:004:0024; 

1.31.Бездєтному Роману Петровичу у власність земельну ділянку для ведення  

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

0.1500га,  кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:05:004:0023; 

1.32.Семенець Світлані Феодосіївні у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Поляна по вул. Молодіжній, №16, площею 0.2500га, кадастровий номер 

земельної ділянки   6825585600: 04 : 001: 0144; 

1.33. Семенець Світлані Феодосіївні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства  в с.Поляна по вул. Молодіжній,   площею 0.0950 га,  

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:04:001:0143; 

1.34.Артерчук Людмилі Трохимівні у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Судилків по вул. Ватутіна,№ 97 площею 0.2111га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01: 002: 0778; 

 



1.35.Болюх Ірині Василівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Лозичне по вул. Лесі Українки,№ 57 площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 04: 001: 0138; 

1.36.Грицаю Василю Савовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Судилків по провулку Шевченка, № 14, площею 0.0789 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0513; 

1.37.Кошкіній  Олені Дмитрівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Хролин по вул.Центральній, № 34, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:01:003: 0093; 

1.38. Кошкіній  Олені Дмитрівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Хролин по вул.Центральній, № 34  , площею 

0.1160 га,  кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:01:003:0094; 

1.39. Покровській Лідії Андріївні у власність земельну ділянку в с. Судилків по 

вул. Гагаріна, № 137 для ведення особистого селянського господарства, площею 0.5500 га,  

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:001:0068; 

1.40. Пясковська Неоніла Дмитрівна у власність земельну ділянку в с. Поляна по 

вул. Залізнична 37а  для ведення особистого селянського господарства, площею 0.1500 га,  

кадастровий номер земельної ділянки 6825585600:04:003:0179; 

1.41.Санталову Олександру Олександровичу (1/2частка земельної ділянки 

відповідно до часток у домоволодінні), Санталову Сергію Олександровичу (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.Городище вул. Залізнична, №15, площею 0.2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0333; 

1.42.Санталову Олександру Олександровичу у власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства  в с.Городище вул. Залізнична, №15, 

площею 0.0712га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0334; 

1.43. Новерсалюк Ользі Миколаївні у власність земельну ділянку для будівництва 

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

вул. Островського, № 67, площею 0.1549 га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825588500: 01:002: 0395; 

1.44.Христюк Світлані Павлівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Хролин по вул.Кутузова, № 1, площею 0.0783 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:01:001: 0134; 

1.45. Христюк Світлані Павлівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Хролин,  площею 0.1500 га,  кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:01:001:0135; 

1.46.Цупріяну Олександру Вікторовичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Судилків по вул.Горького, № 23, площею 0.0726га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0511; 

1.47. Бадюку Олександру Степановичу у  власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків вул. Красносільська, площею 0.2689 га,  

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:010:0071; 

1.48. Довгалюк Ларисі Василівні у власність земельну ділянку для   будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Поляна по вул.Шкільній, № 56  площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825585600:04:003:0178; 



1.49. Власюк Надії Макарівні у власність земельну ділянку для  ведення  

особистого селянського господарства  в с.  Велика Медведівка , площею 0,0800 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:02:001:0044; 

1.50. Гриню Олександру Вікторовичу у власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків по вул.Петра Дорошенка, № 24  площею 0,2095 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0733; 

1.51.Сінтюку Володимиру Філімоновичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків,  провулок Гранітний, №1, площею 0.2294га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0773; 

1.52. Кузьмінській  Марії Павлівні у  власність земельну ділянку в с.Судилків, 

вул. Івана Франка, для ведення  особистого селянського господарства, площею 0.0900 га,  

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0785; 

1.53. Кузьмінській  Марії Павлівні у  власність земельну ділянку в с.Судилків, 

вул. Гранітна, для ведення  особистого селянського господарства, площею 0.1600 га,  

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0784; 

1.54. Дудару Леонтію Олександровичу у  власність земельну ділянку в с.Траулин, 

вул. Комсомольська, для ведення  особистого селянського господарства, площею 0.1500 

га,  кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:05:001:0134; 

1.55. Дудару Леонтію Олександровичу у  власність земельну ділянку в с.Траулин, 

вул. Комсомольська, для ведення  особистого селянського господарства, площею 0.1000 

га,  кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:05:001:0133; 

1.56. Дудару Леонтію Олександровичу у  власність земельну ділянку в с.Траулин, 

вул.Молодіжна, для ведення  особистого селянського господарства, площею 0.2500 га,  

кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:06:031:0076; 

1.57.Пясковському Валерію В‘ячеславовичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Поляна, вул.Залізнична, №37а, площею 0.2500га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600: 04:003: 0180; 

1.58. Мельнику Анатолію Петровичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул.Молодіжна, №47, площею 0,0999га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0600; 

1.59. Борисюк Ліні Василівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Серединці, вул. Підлісна, № 13, площею 0.2500га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825587500: 01:004:0139; 

1.60. Борисюк Ліні Василівні у власність земельну ділянку в с.Серединці, 

вул.Підлісна, №13, для ведення  особистого селянського господарства, площею 0.2825 га,  

кадастровий номер земельної ділянки 6825587500:01:004:0140; 

1.61. Борисюк  Ліні   Василівні  у   власність   земельну   ділянку  в     с. 

Серединці,  вул. Підлісна,  для ведення  особистого селянського господарства, площею 

0.1355 га,  кадастровий номер земельної ділянки 6825587500:01:004:0138; 

1.62. Лавруку Віталію Васильовичу у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Вовківці, вул.Лісова, № 17, площею 0.2500га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825581800: 01:002: 0098; 

1.63. Лавруку Віталію Васильовичу у власність земельну ділянку в с. Вовківці,для 

ведення  особистого селянського господарства, площею 0.1500 га,  кадастровий номер 

земельної ділянки 6825581800:01:002:0099; 



1.64. Лавруку Віталію Васильовичу у власність земельну ділянку в с. Вовківці,для 

ведення  особистого селянського господарства, площею 0.1500 га,  кадастровий номер 

земельної ділянки 6825581800:01:002:0097; 

1.65. Сабадишиній Галині Никонівні у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Гранітна, № 70, площею 0.2500га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0783; 

1.66. Сабадишиній Галині Никонівні у власність земельну ділянку в с. Судилків, 

вул.Гранітна, № 70, для ведення  особистого селянського господарства,   площею   

0.1100га,     кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:002: 0782; 

1.67. Вересовській Галині Іванівні (1/3 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Вересовському Василю Миколайовичу (1/3 частка земельної 

ділянки відповідно до часток у домоволодінні), Гринь Ганні Миколаївні (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. Судилків по вул.Гранітній, № 60, площею 0,2500,  кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0790. 

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 
 

 

 


