
 

 

                                                                                                                  
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
27 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 
РІШЕННЯ 

 
19 липня 2018року 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.Гончарук Любові Василівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) в с.Судилків, вул.Молодіжна, № 16, площею 0.0611 га, кадастровий номер 
земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0297; 

1.2.Устич Тетяні Вікторівні у власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) в с.Велика Медведівка, вул.Молодіжна, № 55, площею 0.2375 га, кадастровий 
номер земельної ділянки  6825589000: 02:003: 0056; 

1.3. Устич Тетяні Вікторівні у власність земельну ділянку в с. Велика Медведівка 
для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1156 га,    кадастровий    
номер   земельної    ділянки  6825589000: 02:007: 0065; 

1.4. Медлярській Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку в с.Білокриниччя, 
вул. Юрія Гагаріна для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.0900 
га,    кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 02:001: 0119; 

1.5. Цибульському  Георгію Леонідовичу  у власність земельну ділянку в с. 
Судилків, вул. Т. Бульби для ведення  особистого селянського господарства,   площею  
0.0853 га,    кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:008: 0529;   

1.6. Цибульському Георгію Леонідовичу у власність земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в с.Судилків., вул. Т. Бульби, № 47, площею 0.2500 га, кадастровий 
номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0528; 

1.7. Камлуку Івану Миколайовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка) в с.Судилків, вул.Грушевського, № 29, площею 0.1500 га, кадастровий номер 
земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0525; 

1.8. Рибій Тетяні Анатоліївні у власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) в с.Хролин, вул.Молодіжна, № 8, площею 0.1903 га, кадастровий номер земельної 
ділянки  6825589000: 01:001: 0139; 

1.9. Рибій Тетяні Анатоліївні у власність земельну ділянку в с. Хролин, вул. 
Молодіжна  для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1006 га,    
кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825589000: 01:001: 0140;   

1.10. Ковальчук Ніні Миколаївні у власність земельну ділянку в с.Судилків, вул. 
Молодіжна  для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1000 га,    
кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:008: 0526;   

1.11. Ковальчук Ніні Миколаївні у власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) в с.Судилків, вул.Тітова, № 19, площею 0.0705 га, кадастровий номер земельної 
ділянки  6825588500: 01:008: 0527; 

1.12. Лазебнік Майї Володимирівні (1/2частка земельної ділянки відповідно до 
часток у домоволодінні), Сівасанан Надії Володимирівні(1/2частка 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, вул.Молодіжна, № 35, площею 0.1670 га, кадастровий номер 
земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0520; 

1.13. Космині Ганні Григорівні у власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) в с.Савичі, вул.Партизанська, № 21, площею 0.2500 га, кадастровий номер 
земельної ділянки  6825589000: 04:003: 0014; 

1.14. Дудар Раїсі Анатоліївні у власність земельну ділянку в с.Судилків, вул. 
Партизанська, 21  для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.2001 га,    
кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825589000: 04:003: 0015;   

1.15.  Косовській Сніжані Василівні у власність земельну ділянку в с.Білокриниччя, 
вул. Тітова для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1821 га,    
кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 02:001: 0116;   

1.16. Косовська Сніжана Василівна у власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) в с. Білокриниччя, вул.Тітова, № 13, площею 0.2500 га, кадастровий номер 
земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0117; 

1.17. Ковальчуку Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) в с. Пашуки, вул.Центральна, № 34, площею 0.2500 га, кадастровий номер 
земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0036; 

1.18.  Ковальчуку Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку в с.Пашуки, вул. 
Центральна для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1508 га,    
кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825582300: 03:001: 0035;   

1.19. Луценко Ользі Іванівні (1/2частка земельної ділянки відповідно до часток у 
домоволодінні) та Лінник Ніні Наумівні ((1/2частка 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, 
вул.Ватутіна, № 7, площею 0.2500 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 
01:002: 0823; 

1.20. Луценко Ользі Іванівні у власність земельну ділянку в с.Судилків, вул. 
Ватутіна, 7, для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.0713 га,    
кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:002: 0821; 



1.21. Луценко Ользі Іванівні у власність земельну ділянку в с.Судилків, вул. 
Б.Хмельницького для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1756 га,    
кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:002: 0822; 

1.22.  Микитюк Аллі Соловеївні у власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) в с.Городище, вул.П’яскорського, № 86, площею 0.2476 га, кадастровий номер 
земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0345; 

1.23.  Головачу Олександру Михайловичу(1/2частка земельної ділянки відповідно до 
часток у домоволодінні) та Головачу Руслану Михайловичу (1/2частка 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, вул.Чорновола, № 33, площею 0.2500 га, кадастровий номер 
земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0825; 

1.24.  Башкатову Юрію  Віталійовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) в с.Судилків, вул.Незалежності,  № 17, площею 0.1500 га, кадастровий номер 
земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0826; 

1.25. Пипичу Валерію Миколайовичу у власність земельну ділянку в с.Судилків, вул. 
Богдана Хмельницького, для ведення  особистого селянського господарства,   площею  
0.0830 га,    кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:002: 0827;  

1.26. Козирєву Петру Васильовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) в с.Судилків, вул.Горького,  № 10, площею 0.1902 га, кадастровий номер 
земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0515; 

1.27.  Шемчуку Миколі Володимировичу у власність земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в с.Городище, вул.Сонячна,  № 35, площею 0.1500 га, кадастровий 
номер земельної ділянки  6825582300: 01:002: 0209. 

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                                                      Котик Т.М. 
 

 

 

 

 

 


