
    

 

                                                                                                                  

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

39 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 28  лютого 2019року с. Судилків №   21 

    

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. Качуровській Катерині Василівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул.Сонячна, площею 0.0599 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:017:0113; 

1.2. Качуровській Катерині Василівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Сонячна № 20, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500:01:017:0112; 

1.3. Янушевській Людмилі Василівні у власність земельну ділянку для ведення  

індивідуального садівництва в с.Судилків, вул.50 років Перемоги, площею 0.1000 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:008:0552; 

1.4. Пастухову Юрію Яковичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Пашуки, вул.Загребельна, № 19, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300:03:001:0439; 

1.5. Парфенюку Олександру Івановичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Траулин, площею 0.1639 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:05:003:0122; 

1.6. Поліщуку Олександру Васильовичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Князя Володимира, № 4, площею 0,1395 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:008:0549; 

 



1.7. Михайловській Аллі Вікторівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Лозичне, вул.В. Котика, площею 0.1637 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:04:001:0662; 

1.8. Оніщук Валентині Григорівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Шевченка, № 46, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:008:0546; 

1.9. Оніщук Валентині Григорівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул.Шевченка, площею 0.1251 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:008:0551; 

1.10. Деменкову Олександру Олександровичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Красносілка, вул.Сонячна, № 8, площею 0,1600 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300:02:001:0084; 

1.11. Коробенюку Дмитру Миколайовичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Пашуки, вул.Центральна, № 6, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300:03:002:0033; 

1.12. Клименко Майї Олександрівна у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул.Тараса Бульби, №30, площею 

0,0800 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:008:0553; 

1.13. Криштафович Ганні Карпівні (1/2 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Стасюк Надії Сергіївні (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.Тітова, № 57, площею 0,0648 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500: 01:008:0545; 

1.14. Костур Марії Йосифівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с.Мальованка, вул.Партизанська,№35, площею 0,7157 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:03:003:0019; 

1.15. Никончуку Василю Григоровичу у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Красносілка, вул.Центральна, №47, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300:02:001:0083; 

1.16. Дячуку Валерію Григоровичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Траулин, вул.Молодіжна, №21, площею 0,1701 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:05:003:0124; 

1.17. Корнійчуку Михайлу  Петровичу у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.О.Кошового, № 27, площею 0,1400 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0574; 

1.18. Яцишиній  Ользі Іванівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Поляна, вул.Джиготи, № 35, площею 0,2231 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825585600:04:001:0148; 

1.19. Яцишиній Ользі Іванівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с.Поляна, вул. Джиготи, 35 площею 0.3453 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600:04:001: 0149; 

1.20. Мартиновій Тетяні Анатоліївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка) в с.Судилків, вул.Петра Дорошенка, № 38, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:002:0868; 

1.21. Хрипливій Олені Олександрівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Серединці, вул. Миру площею 0.3080 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825587500:01:004:0142; 

1.22. Хрипливій Олені Олександрівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Серединці, вул. Миру, № 87, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825587500: 01:004:0141; 

1.23. Данилевич Валентині Йосипівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Поляна, вул. Молодіжна,№ 62 площею 0.0874 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:04:001:0157; 

1.24. Данилевич Валентині Йосипівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Поляна, вул. Молодіжна, № 62, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825585600:04:001:0156; 

1.25. Хом’як Олені Дмитрівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Набережна, № 59, площею 0,1522 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:017:0114; 

1.26.  Колєснік Майї Олександрівнї(48/100 частки земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Безштанько Валентині Миколаївні  (52/100 частки 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.Вишнева, № 10, площею 0.0816 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0869; 

1.27. Лозовому Олександру Івановичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Новичі, вул. Гагаріна , № 31 площею 0.3654 га, 

кадастровий  номер  земельної ділянки  6825585600: 01:001: 0119; 

1.28. Лозовому Олександру Івановичу  у власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Новичі, вул.Гагаріна, № 31, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825585600: 01:001: 0118. 

1.29. Охрімцю Володимиру Миколайовичу  у власність земельну ділянку для 

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

1,2000га, кадастровий  номер  земельної ділянки  6825585600:01:001:0117. 

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 

 

 

 


