
 

 

                                                                                                                  

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

29 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

13 вересня 2018року с. Судилків №        19 

    

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.Пісній Таїсі Вікторівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Березне, вул.І.Швеця, № 5, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825587500: 02:001: 0045; 

1.2. Пісній Таїсі Вікторівні  у власність земельну ділянку в с.Березна, вул.І.Швеця 

для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0,1594 га,   кадастровий    

номер   земельної    ділянки  6825587500: 02:001: 0046; 

1.3.Олійник Валентині Мілетівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Красносілка, вул.Польова, № 24, площею 0,1688 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300: 02:001:0079; 

1.4. Олійник Валентині Мілетівні   у власність земельну ділянку в с.Красносілка, 

вул.Польова для ведення  особистого селянського господарства,   площею  0.1854 га,   

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825582300: 02:001: 0078; 

1.5.  Філонцю Сергію Филимоновичу  у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Вовківчики, вул.Гагаріна, № 10, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0015; 

1.6.  Філонцю Сергію Филимоновичу  у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Вовківчики, вул. Подільська, площею 0,3097 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0018; 



1.7.  Філонець  Олені Михайлівні  у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Вовківчики, вул. Шевченка, площею 0.2848 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0017; 

1.8. Палій Валентині Володимирівні    у власність земельну ділянку в с.Судилків, 

вул.Красносільська для ведення  особистого селянського господарства,  площею  0,1000га,   

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:010: 0076; 

1.9.Палій Валентині Володимирівні  у власність земельну ділянку в с.Судилків, 

вул.Героїв Майдану  для ведення  особистого селянського господарства,  площею  

0,0818га, кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:017: 0109; 

1.10.Денещук Юлії Василівні  у власність земельну ділянку в с.Білокриниччя, 

вул.Остапа Вишні для ведення  особистого селянського господарства,  площею  0.2940га,  

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 02:001: 0120; 

1.11.Яцюку Петру Мілетовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Пашуки, вул. Центральна, № 33, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0031; 

1.12.Яцюку Петру Мілетовичу  у власність земельну ділянку в с.Пашуки, вул. 

Центральна для ведення  особистого селянського господарства,  площею  0.2451га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825582300: 03:002: 0032; 

1.13.Мусійчук Євгені Василівні  у власність земельну ділянку в с.Судилків, 

вул.Красносільська для ведення  особистого селянського господарства,  площею  0.2000га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:010: 0078; 

1.14.Поповій  Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Ліни Костенко, № 39, площею 0.1978 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0828; 

1.15. Пасічник Ользі Юріївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Лозичне, вул. Вишнева, № 35, площею 0.1327 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 04:001: 0145; 

1.16. Теслюк Інні Віталіївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Серединці, вул. Молодіжна, № 2, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0130; 

1.17.Камлуку Івану Миколайовичу  у власність земельну ділянку в с.Судилків, 

вул.Красносільська для ведення  особистого селянського господарства,  площею  0.0940га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:010: 0077; 

1.18. Михальчуку Олексію Васильовичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Рудня - Новенька, вул. Партизанська, № 6, площею 0.2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 05:005: 0015; 

1.19. Лабунець Парасковії Тимофіївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Вишнева, № 15, площею 0.1704 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:0829; 

1.20.Гузановій Тетяні Іванівні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Климентовичі, вул.Лісова ,№14, площею 0.2000 га, кадастровий    номер   

земельної    ділянки  6825588500: 03 :001: 0011; 

1.21.Гузановій Тетяні Іванівні  у власність земельну ділянку в с.Климентовичі, 

вул.Лісова для ведення  особистого селянського господарства,  площею  0.2600га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 03:001: 0034; 



1.22.Болюх Тетяні Іванівні  у власність земельну ділянку в с.Лозичне , вул.Лесі 

Українки для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.1584га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 04:001: 0149; 

1.23.Денищуку Миколі Панасовичу у власність земельну ділянку в с.Білокриниччя, 

вул. Остапа Вишні для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.2711га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 02:001: 0121; 

1.24.  Ткачуку Миколі Миколайовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Серединці, вул.Миру, № 200, площею 0.2500 га, кадастровий    номер   

земельної    ділянки  6825587500: 01 :005: 0046; 

1.25. Кушніруку Андрію Миколайовичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с.Вовківчики,  вул.Подільська, №3, площею 0.2042 га, 

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825581800: 02 :003: 0026; 

1.26. Грабощуку Миколі Андрійовичу у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Вовківчики,  вул.Гагаріна, №23, площею 0.2500 га, кадастровий    номер   

земельної    ділянки  6825581800: 02 :002: 0020;  

1.27. Грабощуку Миколі Андрійовичу у власність земельну ділянку в с.Вовківчики, 

вул. Гагаріна для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.1294га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825581800: 02:002: 0019; 

1.28.  Баррі Інні Петрівні у власність земельну ділянку в с.Вовківці, вул. Гвардійська 

для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.1700га,     кадастровий    

номер   земельної    ділянки  6825581800: 01:002: 0213;  

1.29. Кушнірук Ользі Семенівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Вовківчики,  вул. Гагаріна, №17, площею 0.2500 га, кадастровий    номер   

земельної    ділянки  6825581800: 02 :002: 0022; 

1.30. Кушнірук Ользі Семенівні у власність земельну ділянку в с.Вовківчики, вул. 

Гагаріна для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.3200га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825581800: 02:002: 0021;  

1.31. Михальчук Надії Герасимівні у власність земельну ділянку в с.Білокриниччя, 

вул. Горького для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.0833га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 02:005: 0029;  

1.32. Михальчук Олені Іванівні у власність земельну ділянку в с.Білокриниччя, вул. 

Шевченка для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.1734га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 02:001: 0122;  

1.33. Муштину Миколі Андрійовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Судилків,  вул.Незалежності, №19, площею 0.1500 га, кадастровий номер 

земельної    ділянки  6825588500: 01 :002: 0830; 

1.34. Баррі Інні Петрівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Вовківці,  вул.Гвардійська, №19, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної    ділянки  6825581800: 01 :002: 0101; 

1.35. Дячуку Михайлу Івановичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Білокриниччя,  вул.Тітова, №33, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної    ділянки  6825588500: 02 :001: 0124; 

1.36. Дячуку Михайлу Івановичу у власність земельну ділянку в с.Білокриниччя, вул. 

Тітова, № 33, для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.1969га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 02:001: 0123;  



1.37. Андрощук Надії Артемівні  у власність земельну ділянку в с.Судилків, вул. 

Красносільська  для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.1930га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:010: 0079; 

1.38. Ткач Катерині Іванівні  у власність земельну ділянку в с.Судилків, провул. 

Ватутіна, 13  для ведення  особистого селянського господарства, площею  0.2500га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825588500: 01:002: 0824; 

1.39. Малецькому Володимиру Казимировичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с.Вовківчики,  вул.Шевченка, №15, площею 0.2500 га, 

кадастровий номер земельної    ділянки  6825581800:02:002:0025; 

1.40. Малецькому Володимиру Казимировичу у власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства  в  с.Вовківчики,  вул.Шевченка,  , площею  

0.3500 га,   кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825581800: 02:002:0027;  

1.41. Шевчук Нелі Микитівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Вовківчики,  вул.Шевченка, №27, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної    ділянки  6825581800:02:002:0024; 

1.42. Шевчук Нелі Микитівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в  с.Вовківчики,  вул.Шевченка, площею  0,3976 га,     

кадастровий    номер   земельної    ділянки  6825581800: 02:002:0026.  

2. Внести зміни у рішення 26 сесії Судилківської   сільської ради від 21 червня 2018 

року №11 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі  (на місцевості)»,  а саме викласти пункт 1.9 

цього рішення у наступній редакції: 

«1.9. Самковій  Наталії Григорівні (1/2частка земельної ділянки відповідно до часток 

у домоволодінні), Чайці Людмилі Василівні (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.Шевченка, № 4, площею 0.2005 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 

01:008: 0518;». 

3. 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 


