
 

   

 

                                                                                                                  

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

33 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

15 листопада 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.  Бобрівник Ользі Петрівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с.Вовківчики, вул.Гагаріна, площею 0.3074 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800:02:002:0031; 

1.2. Костур Марії Йосифівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Мальованка, вул.Партизанська, № 35, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825585600:03:003:0018; 

1.3. Гризі Валентині Григорівні (1/2 частка земельної ділянки відповідно до часток у 

домоволодінні), Чернушич Любові Вікторівні (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, 

вул.Гранітна, № 63, площею 0.2500га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825588500:01:002:0814; 

1.4. Коськовецькій Ользі Володимирівні у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Білокриниччя, вул.Юрія Гагаріна, №43, площею 0.2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:02:001:0127; 

1.5. Коськовецькій Ользі Володимирівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Білокриниччя, вул.Юрія Гагаріна, площею 

0.1700 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:02:001:0128; 



1.6. Коськовецькому Сергію Миколайовичу у власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Білокриниччя, вул.Юрія Гагаріна, 

площею 0.0861 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:02:001:0126; 

1.7. Навроцькому Петру Степановичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Дмитра Сидорова, №1, площею 0.1490 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0845; 

1.8. Пахольській Тамарі Василівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.В. Чорновола, №14 А, площею 0.1873га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0846; 

1.9. Федорову Андрію Михайловичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Березне, вул.Бринських, №33, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825587500:02:001:0044; 

1.10. Грицай Євгенії Артемівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Горького, №22, площею 0.0998 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500:01:008:0537; 

1.11. Муштин Надії Іванівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Ліни Костенко, №29, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0844; 

1,12. Муштин Надії Іванівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с. Судилків, вул.Ліни Костенко, №29, площею 0.1355 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0843; 

1,13. Ребекевші Віктору Григоровичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Судилків, вул.В. Чорновола, №2, площею 0.0996 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0849; 

1.14. Ребекевші Віктору Григоровичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. В.Чорновола,  №2, площею 0.1211 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0847; 

1.15. Котику Олександру Євгеновичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Юрія Гагаріна,  №93, площею 0.1347 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0837; 

1.16. Котику Олександру Євгеновичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Судилків, вул.Красносільська, площею 0.0600 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:010:0080; 

1.17. Чернушичу Володимиру Васильовичу у власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Лозичне, вул.Вишнева, площею 0.1414 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:04:001:0152; 

1.18. Стекезіній Лідії Олександрівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Набережна,  №4, площею 0.0760 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:017:0110; 

1.19. Тітору Олександру Васильовичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Білокриниччя, вул. Юрія Гагаріна, площею 

0.1000 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:02:001:0129; 



1.20. Пипич Антоніні Георгіївні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул.Красносільська, площею 0.0796 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:010:0085; 

1.21. Тітор Надії Пилипівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Білокриниччя, вул. Юрія Гагаріна, № 45, площею 0.2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:02:001:0130; 

1.22. Тітор Надії Пилипівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с Білокриниччя, вул. Юрія Гагаріна, № 45,. площею 0.1840 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:02:001:0131; 

1.23. Ємцю Володимиру Охрімовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.В. Медведівка, вул.Островського,  №29 А, площею 0.2192 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000:02:007:0068; 

1.24. Ємцю Володимиру Охрімовичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. В.Медведівка, вул.Островського,   площею 

0.1441 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:007:0069; 

1.25. Ємцю Володимиру Охрімовичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. В. Медведівка, вул.Островського,   площею 

0.2500 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:007:0070; 

1.26. Кузьміні Галині Миколаївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Траулин, вул.Центральна,  № 35, площею 0.1978 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:05:001:0114; 

1.27. Попович Олені Василівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Ватутіна, №119, площею 0.1579 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0541; 

1.28. Поліщуку Ігорю Миколайовичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул.Красносільська,   площею 0.1550 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:010:0083;    

1.29.Поліщуку Ігорю Миколайовичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул.Красносільська,   площею 0.1486 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:010:0084; 

1.30.Федорчуку Леоніду Васильовичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Вовківчики, вул. Подільська  площею  0.1344 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800:02:003:0015; 

1.31.Пасічнику Вадиму Олександровичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Вовківчики, вул. Подільська  площею  0.3700 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800:02:003:0014; 

1.32.Тарасюк Світлані Юріївні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с.Траулин площею  0.1771 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825589000:05:001:0146; 

1.33. Тригубець Надії Панасівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул. Ліни Костенко, площею  0.1327 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0848; 

1.34. Мариніну Якову Павловичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Білокриниччя, вул.Шевченка, площею  0.1933 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:02:001:0132; 

1.35. Антонюк Альоні Вікторівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул. Юрія Гагаріна, № 149, площею  

1.1046 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:001:0074; 



1.36. Антонюк Альоні Вікторівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Юрія Гагаріна, № 149, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:001:0073; 

1.37. Ємцю Олегу Степановичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Велика Медведівка, вул. Гагаріна, № 3, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:02:003:0057; 

1.38. Ємцю Олегу Степановичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Велика Медведівка, вул. Гагаріна, №3 площею  

0,0945 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:003:0058; 

1.39. Ємець Тетяні Леонідівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с.Велика Медведівка, вул. Гагаріна, площею  0,1977 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:003:0059; 

1.40. Столярчук Надії Миколаївні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул. Красносільська, площею  0,1000 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:010:0082. 

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 

 


