
   

 

                                                                                                                  

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

40 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

19 квітня 2019року с. Судилків №      17 

    

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. Демидас Зінаїді Анатоліївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Поляна, вул.Шкільна № 27, площею 0,2247 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825585600:04:003:0188; 

1.2. Поліщук Ользі Миколаївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Велика Медведівка, вул.Гагаріна № 15, площею 0,2500га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:02:003:0061; 

1.3. Поліщук Ользі  Миколаївні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Велика Медведівка, вул..Гагаріна № 15 , площею 

0.3000 га кадастровий номер 6825589000:02:003:0062; 
1.4. Ємцю  Олександру Івановичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Велика Медведівка, вул.Гагаріна № 1, площею 0,2500га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:02:003:0060; 

1.5. Міщук Марії Кирилівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

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

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:010:0088; 

1.6. Міщуку Дмитру Івановичу у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с.Судилків, вул.Красносільська, площею 0.1000 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:010:0089; 



1.7. Галащук Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Хролин , площею 0.1853 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:01:001:0145; 

1.8. Галащуку  Олександру Мифодійовичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Хролин , площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:01:001:0144; 

1.9. Голован Віті Сергіївні  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Чехова № 34, площею 0,2161га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500: 01:002: 0871; 

1.10. Сікорському Івану Борисовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Новичі, вул.Черняховського № 17, площею 0,2500га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825585600:01:003:0035; 

1.11. Сікорському  В’ячеславу Івановичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Новичі, вул.Черняховського № 14, площею 0,2500га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:01:003:0036; 

1.12. Поліщуку Василю Степановичу  у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, провулок Героїв Майдану № 2 площею 0,0859га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:008:0554; 

1.13. Гризі Антоніні Олександрівні у власність земельну ділянку для ведення  

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

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:010:0466; 

1.14. Гризі Анатолію Михайловичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул.Гранітна, площею 0.1700 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0968; 

1.15. Гризі Анатолію Михайловичу у власність земельну ділянку для ведення  

індивідуального садівництва в с.Судилків, вул.Гранітна, площею 0.1200 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 1000; 

1.16. Войтюку Петру Михайловичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Бриківська № 6 площею 0,2000га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500:01:002:0870; 

1.17. Сторожук Світлані Андріївні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Поляна, вул.Молодіжна, площею 0.1639 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:04:001:0131; 

1.18. Сторожук Світлані Андріївні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Поляна, вул.Молодіжна, площею 0.3068 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:04:001:0130; 

1.19. Пипичу Охріму Кириловичу (18/100 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Пипичу Дмитру Єфремовичу  (82/100 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.Миру, № 50, площею 0.1098 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500:01:002:0872; 

1.20. Гризі Анатолію Михайловичу(1/2 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні),Гризі Антоніні Олександрівні (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, № 23, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0969; 

1.21. Гунько Олександрі Пилипівні(1/2 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Конончуку Миколі Дмитровичу (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.Лугова, № 3, площею 0.2281 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500:01:002:0873; 

1.22. Конончуку Миколі Дмитровичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул.Красносільська, площею 0.3000 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:010:0090; 

1.23.Мороз Галині Василівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Велика Медведівка, вул.Островського, № 19, площею 0,2500га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0075; 

1.24. Мороз Галині Василівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с.В. Медведівка, вул.Островського,  площею 0.3195 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0076; 

1.25.Колесник Галині Володимирівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.В. Медведівка, вул.Островського, № 11, площею 0,2500га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0078; 

1.26. Колесник Галині Володимирівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.В. Медведівка, вул.Островського, №11,  площею 

0.1643 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0077; 

1.27.Шуригіній Ларисі Миколаївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Велика Медведівка, вул.Гагаріна, № 10, площею 0,2500га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000:02:003:0065; 

1.28. Леонець Альоні Федорівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул. Івана Франка, площею 0.1017 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0875; 

1.29. Загорській Тетяні Максимівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків, вул.Набережна, № 37, площею 0,2420га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:017:0115; 

1.30. Лавренчук Наталії Іванівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків, вул.Юрія Гагаріна, № 63, площею 0,0744 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0326; 

1.31. Сироті Анону Федосійовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Поляна, вул.Шкільна, № 17, площею 0,1995 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825585600:04:003:0189 ; 

1.32. Чайці Лідії Прокопівні у власність земельну ділянку для ведення  особистого 

селянського господарства в с.Траулин, вул.В. Котика, № 17, площею 0.5500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:05:003:0125; 

1.33. Шуляк Ользі Олександрівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків, вул.Петра Дорошенка, № 31, площею 0,1373 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0422;  



1.34.  Сікорському В’ячеславу Івановичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Новичі, вул.Черняховського, № 14, площею 

0.2416 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:01:003:0038; 

1.35. Сікорському Івану Борисовичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Новичі, вул.Черняховського, № 17, площею 

0.3154 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:003:0037; 

1.36.  Колесник Світлані Михайлівні у власність земельну ділянку для ведення  

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

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:04:001:0162; 

1.37. Слободенюку Олександру Семеновичу у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул.Маяковського, № 6, площею 0,2275 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:0876. 

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 

 

 

 

 

 


