
   

 

                                                                                                                  

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

36 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

23 січня 2019року 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. Кислому Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул.Красносільська, площею 0.2000 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:010:0086; 

1.2. Шевчук Галині Михайлівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Ватутіна, № 4, площею 0.1516 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500:01:002:0861; 

1.3. Шевчук Галині Михайлівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул.Віктора Лінника, площею 0.2109 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0862; 

1.4. Гунько Ользі Іванівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Княгині Ольги, № 14, площею 0.1156 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:002:0866; 

1.5. Козаку Івану Адамовичу у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с.Велика Медведівка, площею 0.1674 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:02:007:0072; 

1.6. Лахніку Миколі Леонідовичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Білокриниччя, вул. Шевченка, площею 0.1956 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:02:001:0140; 



1.7. Яцухно Світлані Василівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с.Лозичне, вул. Вишнева, площею 0.1500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:04:001:0159; 

1.8. Митюк Марті Василівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с.Поляна, вул. Джиготи, площею 0.3983 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825585600:04:001:0155; 

1.9. Васик Надії Костянтинівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Лугова, № 19, площею 0.0793 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500:01:002:0865; 

1.10. Стельмаху Ігорю Володимировичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Поляна, вул. Дружби, №3, площею 0.2045 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:04:003:0187; 

1.11. Чуб Тетяні Онуфріївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Миру, № 31, площею 0.1244 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500:01:002:0855; 

1.12. Остапчук Надії Василівні у власність земельну ділянку для ведення  

індивідуального садівництва в с.Судилків, вул.Героїв Майдану № 66А , площею 0.0172 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0548; 

1.13. Дячуку Валерію Григоровичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Траулин, вул. Молодіжна, № 21,  площею 0.3000 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:05:003:0121; 

1.14. Рибачок Валентині Сергіївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Вовківці, вул.Радянська, № 7, площею 0.2470 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825581800:01:002:0107; 

1.15. Рибачок Валентині Сергіївні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Вовківці, площею 0.1040 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825581800:01:002:0104; 

1.16. Нестерук Галині Василівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Климентовичі, вул.Старкова, № 9, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:03:001:0035; 

1.17. Ісаковій Галині Юхимівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Б.Хмельницького, № 14, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0857; 

1.18. Магдюк Любові Олександрівні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Ярослава Мудрого, № 64, площею 0.1944 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0856; 

1.19. Яцухно Сніжані Вікторівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул. Гранітна, площею 0.1864 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0864; 

1.20. Зайцю Олександру Олександровичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Рудня-Новенька, вул.Тараса Шевченка, № 39, площею 0.2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:05:005:0010; 

1.21. Зайцю Олександру Олександровичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Рудня-Новенька, вул.Тараса Шевченка, площею 

0.4295 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:05:005:0016; 



1.22. Тригубець Олені Василівні у власність земельну ділянку для ведення  

індивідуального садівництва в с.Судилків, вул.Героїв Майдану № 66Б, площею 0.0172 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008:0550. 

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 

 

 

 

 

 


