
 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

29 березня 2018року 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.Поповій Катерині Андріївні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Траулин, вул. Центральна, № 50, площею 0.2500га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0112; 

1.2.Попову Руслану Дмитровичу  у власність земельну ділянку в с. Траулин, вул. 

Островського для ведення  особистого селянського господарства,   площею   0.1818 га,     

кадастровий  номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0132; 

1.3.Попову Руслану Дмитровичу  у власність земельну ділянку в с. Траулин, вул. 

Центральна,№ 50  для ведення  особистого селянського господарства,   площею   0.1404 

га,   кадастровий  номер земельної  ділянки  6825589000: 05:003: 0113; 

1.4.Чмир Юлії Вячеславівні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Білокриниччя, вул. Юрія Гагаріна, № 47, площею 0.2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0110; 

1.5. Чмир Юлії Вячеславівні  .  у власність земельну ділянку в с. Білокриниччя, вул. 

Юрія Гагаріна для ведення  особистого селянського господарства,   площею   0.0292 га,     

кадастровий  номер земельної  ділянки  6825588500: 02:001: 0109; 

1.6. Чмир Юлії Вячеславівні  у власність земельну ділянку в с. Білокриниччя, вул. 

Юрія Гагаріна для ведення  особистого селянського господарства,   площею   0.0722 га,     

кадастровий  номер земельної  ділянки  6825588500: 02:001: 0111; 

1.7. Нюнько  Миколі Олексійовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка) в с.Велика  Медведівка, вул. Гагаріна, № 32, площею 0.2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 02:003: 0055; 

1.8.Тимощуку Михайлу  Володимировичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Петра Дорошенка, № 17, площею 0.0959га, 

кадастровий номер земельної ділянки   6825588500: 01:002: 0793; 

1.9. Рожок Людмилі Михайлівні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Білокриниччя, вул.Юрія  Гагаріна, № 29, площею 0.2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0107; 

1.10. Рожок Людмилі Михайлівні.  у власність земельну ділянку в с. Білокриниччя, 

вул. Юрія Гагаріна для ведення  особистого селянського господарства,   площею   0.0452 

га,     кадастровий  номер  земельної  ділянки  6825588500: 02:001: 0108; 

1.11. Зотовій Надії  Віталіївні  у власність земельну ділянку в с. Білокриниччя, вул. 

Юрія  Гагаріна для ведення  особистого селянського господарства,   площею   0.1874 га,     

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0106; 

1.12. Тимощук Світлані Дмитрівні  у власність земельну ділянку в с. Лозичне, вул. 

Вишнева для ведення  особистого селянського господарства,   площею   0.2500 га,      

кадастровий номер земельної ділянки   6825588500: 04:001: 0141; 

1.13.  Самкову Миколі Михайловичу  у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Польова, № 23   площею 0.1500га, кадастровий номер земельної 

ділянки   6825588500:01:002:0789;  

1.14. Яцентому  Миколі Сергійовичу (1/2частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Яценті Світлані Іванівна (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. Незалежності, № 15 площею 0,1638 га,  кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0792; 

1.15. Яцентому Миколі Сергійовичу  у власність земельну ділянку в с. Судилків, 

вул. Б.Хмельницького  для ведення  особистого селянського господарства,   площею  

0.2000 га,     кадастровий  номер  земельної   ділянки  6825588500: 01:002: 0791; 

1.16. Яцентому Миколі Сергійовичу  у власність земельну ділянку в с. Судилків, 

вул. Сонячна  для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1425 га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:017: 0098; 

1.17. Троц Ніні Олександрівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Городище, вул. Першотравнева, № 30, площею 0.1628га, кадастровий номер 

земельної ділянки   6825582300: 01:001: 0314; 

1.18. Троц Ніні Олександрівні  у власність земельну ділянку в с. Городище, вул. 

Першотравнева  для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1803 га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825582300: 01:001: 0331; 

1.19. Логвіненку  Сергію Андрійовичу  у власність земельну ділянку в с .Судилків, 

вул. Героїв  Майдану, 86 для ведення  особистого селянського господарства,   площею  

0.0442 га,     кадастровий    номер     земельної    ділянки  6825588500: 01: 017: 0101; 

1.20. Кілікевич Ользі Пилипівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Поляна, вул. Джиготи, № 12, площею 0.2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки   6825585600: 04:001: 0145; 

1.21. Войтюку Павлу Миколайовичу у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка) в с.Судилків, вул.Лесі Українки, № 1, площею 0.1197 га, кадастровий номер 

земельної  ділянки   6825588500: 01: 002:0795; 

1.22. Пилипчук Феклі Михайлівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Красносілка, вул.Центральна, № 15а, площею 0.0820 га, кадастровий номер 

земельної ділянки   6825582300: 02: 001: 0066; 

1.23. Пилипчук Феклі Михайлівні    у власність земельну ділянку в с. Красносілка, 

вул. Центральна  для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1916 га,     

кадастровий  номер  земельної  ділянки  6825582300: 02:001: 0067; 

1.24. Чернушич  Наталії  Олексіївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Красносілка, вул.Центральна, № 26, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки   6825582300: 02: 001:0068; 

1.25. Чернушич  Наталії  Олексіївні  у власність земельну ділянку в с. Красносілка, 

вул. Центральна  для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.0973 га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825582300:02:001: 0070; 

1.26. Панчешній Марії Панасівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Миру, №15, площею 0.0996 га, кадастровий номер земельної 

ділянки   6825588500:01:002:0797; 

1.27. Панчешній Марії Панасівні у власність земельну ділянку в с. Судилків., 

вул.Молодіжна  для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.0569 га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500:01:002:0796; 

1.28. Панчешній Марії Панасівна у власність земельну ділянку в с. Судилків., 

вул.Красносільська  для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.0972 

га,     кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500:01:010:0073; 

1.29. Болюх Ірині Василівні у власність земельну ділянку в с.Лозичне, вул.Лесі 

Українки,57 для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.0682 га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 04:001: 0139; 

1.30. Болюх Ірині Василівні у власність земельну ділянку в с.Лозичне, для ведення  

особистого селянського господарства, площею  0.0875 га,     кадастровий    номер   

земельної    ділянки  6825588500:04:001:0137; 

1.31. Лисюк  Зінаїді Степанівні у власність земельну ділянку в с.Траулин, 

вул.Островського  для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.5757 га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825589000: 05:003: 0109; 

1.32. Яковлєву Олександру Васильовичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.  Княгині Ольги, № 25, площею 0.1160 га, 

кадастровий номер земельної ділянки   6825588500: 01: 002: 0798; 

1.33.  Яковлєву Олександру Васильовичу  у власність земельну ділянку в с. 

Судилків., вул. Княгині Ольги  для ведення  особистого селянського господарства,   

площею  0.0887 га,     кадастровий  номер земельної ділянки  6825588500: 01: 002: 0800;  

1.34. Безштанько Катерині Володимирівні у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Набережна, № 23, площею 0.0613 га, кадастровий 

номер земельної ділянки   6825588500: 01: 017: 0099; 

1.35.   Безштанько Катерині Володимирівні   у власність земельну ділянку в с. 

Судилків., вул. Героїв Майдану  для ведення  особистого селянського господарства,   

площею  0.2520 га,    кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:017: 0100;  

1.36. Михальчуку Анатолію Миколайовичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в с.Городище, вул. Залізнична, № 10, площею 0.2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки   6825582300: 01: 001: 0337; 

1.37. Михальчуку Анатолію Миколайовичу    у власність земельну ділянку в с. 

Городище, вул. Залізнична,10  для ведення  особистого селянського господарства,   

площею  0.3625 га,    кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825582300: 01:001:0338; 

1.38. Сіренко   Юлії Вікторівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Гранітна, № 10а, площею 0.0981 га, кадастровий номер 

земельної ділянки   6825588500:01:002:0802; 

1.39. Константінову Михайлу Олександровичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Лермонтова, № 32, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки   6825588500:01:002:0794. 

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 

 

 

 


