
 

 

                                                                                                                  

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

24 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

23.05.2018року с. Судилків №         7 

    

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.Матвійчуку Сергію Валентиновичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Траулин, вул. Центральна, № 52 , площею 0.1673 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0105; 

           1.2.Красніковій Антоніні Миколаївні у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Лозичне, вул. Вишнева, № 1 , площею 0.2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500: 04:001: 0144 

          1.3. Красніковій Антоніні Миколаївні   у власність земельну ділянку в с. Лозичне, 

вул. Вишнева для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1300 га,    

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 04:001: 0143; 

          1.4. Скибі Валентині Олександрівні   у власність земельну ділянку в с. Серединці, 

вул. Підлісна,№ 15 для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.2300 

га,    кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825587500: 01:004: 0129; 

           1.5.Костецькій Світлані Георгіївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Молодіжна, № 48, площею 0.2293 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0524; 

          1.6. Голуб Юрію Олександровичу  у власність земельну ділянку в с. Судилків, вул. 

Чернишевського для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1329 га,    

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:002: 0770; 



         1.7. Пехньо Василю Васильовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Ватутіна, № 30 , площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0807; 

          1.8. Богачову Олександру Володимировичу  у власність земельну ділянку в 

 с. Красносілка, вул. Центральна для ведення  особистого селянського господарства,   

площею  0.3048 га,    кадастровий    номер   6825582300: 02:001: 0037; 

           1.9. Богачову Олександру Володимировичу   у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Красносілка, вул. Центральна, № 57 , площею 0.2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 02:001: 0069; 

           1.10.  Захуцькій  Олені Миколаївні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Княгині Ольги, № 40 , площею 0.1040 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0805;            

           1.11.  Захуцькій  Олені Миколаївні         у власність земельну ділянку в с.Судилків  

для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.0700 га,    кадастровий    

номер   6825588500: 01:002: 0806;      

            1.12.  Захуцькій  Олені Миколаївні    у власність земельну ділянку в с.Судилків , 

вул.Княгині Ольги для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1444га,    

кадастровий    номер   6825588500: 01:002: 0804; 

             1.13.  Гордійчук Олені Олександрівні власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Павлова, № 5 , площею 0.1551 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500: 01:002: 0812;            

              1.14. Виноград Людмилі Володимирівні у власність земельну ділянку в с. 

Судилків , вул. Українська, 28 для ведення  особистого селянського господарства,   

площею  0.0600 га,    кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01: 002: 

0811; 

               1.15. Виноград Людмилі Володимирівні у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Українська, 28,  площею 0.2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0810; 

                1.16.   Кузьмінському  Михайлу Степановичу  у власність земельну ділянку в 

 с. Судилків, вул. Красносільська для ведення  особистого селянського господарства,   

площею  0.0939 га,    кадастровий    номер   6825588500: 01:010: 0075; 

                1.17.   Кузьмінському  Михайлу Степановичу  у власність земельну ділянку в 

 с. Судилків, вул. Красносільська для ведення  особистого селянського господарства,   

площею  0.0709 га,    кадастровий    номер   6825588500: 01:010: 0074; 

               1.18. Клепацькій Марії Миколаївні у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків, вул. Українська, 26,  площею 0.1206 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0808; 

             1.19.   Мовчану Миколі Васильовичу  у власність земельну ділянку в 

 с. Білокриниччя, вул. Шарова для ведення  особистого селянського господарства,   

площею  0.1500 га,    кадастровий    номер   6825588500: 02:007: 0002 

               1.20. Мовчан Миколі Васильовичу у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Білокриниччя, вул. Шарова, 30,  площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 02:005: 0028; 



                1.21. Кожан Ользі Василівні  у власність земельну ділянку в с. Білокриниччя, 

вул. Шевченка для ведення  особистого селянського господарства,   площею 0.3492 га,    

кадастровий    номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0115; 

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 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


