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СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

44 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

30 липня 2019року с. Судилків №         16 

    

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. Мовчан Людмилі Федорівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул. Красносільська, площею 0,2000 га 

кадастровий номер 6825588500:01:010:0593; 
1.2. Мовчан Людмилі Федорівні у власність земельну ділянку для  індивідуального 

садівництва в с. Судилків, вул.Бриківська, площею 0,1200 га кадастровий номер 

6825588500:01:002:1200; 

1.3. Швець Ніні Петрівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Українська, № 23, площею 0,0889 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0882; 

1.4. Ковальчук Ніні Анатоліївна у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Траулин,  вул. Валі Котика, площею 0,5137 га 

кадастровий номер 6825589000:05:003:0129; 

1.5. Супрун Тетяні Вікторівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Петра Дорошенка,№ 25 площею 0,1944 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0693; 

1.6. Самковій  Надії  Миколаївні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Судилків,  вул. Бриківській, площею 0,4890 га 

кадастровий номер 6825588500:01:002:0881; 

 

 



1.7. Тимощук Олені Анатоліївні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Поляна, вул. Залізнична,№ 35 площею 0,2396 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825585600:04:003:0120; 

1.8. Кокоріній Надії Михайлівні у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Траулин, вул. Зарічній,№ 29 площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825589000:05:001:0159; 

1.9.Кокоріній Надії Михайлівні у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Траулин,  вул. Ватутіна, № 29, площею 0,2205 га 

кадастровий номер 6825589000:05:001:0160; 

1.10.Молотку Івану Миколайовичу у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Ярослава Мудрого, № 3 площею 0,1031 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:002:0886; 

1.11. Молотку Івану Миколайовичу у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Ярослава Мудрого , площею 

0,1490 га кадастровий номер 6825588500:01:002:0885; 

1.12. Молотку Леоніду Івановичу .у власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Білокриниччя, вул. Тітова, № 21 площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:02:001:0141; 

1.13. Молотку Леоніду Івановичу  у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Тітова ,21 площею 0,2900 га 

кадастровий номер 6825588500:02:001:0142; 

1.14. Молотку Сергію Івановичу  у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Українська площею 0,2837 га 

кадастровий номер 6825588500:01:002:0884; 

1.15. Ніколайчук Альоні Михайлівні (2/3 частки земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Никитюк  Сніжані  Миколаївні (1/3 частки земельної ділянки 

відповідно до часток у домоволодінні)  у спільну часткову власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Поляна, вул. Молодіжна, № 18 площею 0,2242 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600:04:001:0146; 

1.16. Никитюк Сніжані Миколаївні  у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Поляна, вул. Джиготи площею 0,1400 га 

кадастровий номер 6825585600:04:001:0147; 

1.17. Никитюк Сніжані Миколаївні  у власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Поляна, вул.Лісова площею 0,3500 га 

кадастровий номер 6825585600:04:003:0183. 

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.  

 

 

 

В.о. сільського голови 

секретар сільської ради       А. Товстюк 


