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СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

51 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня  2019року с. Судилків №     29 

 

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. Безкоровайній ГалиніОлексіївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Судилків, вул.50 років Перемоги, № 13, площею 0,1250 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0481; 

1.2. Сироті Галині Кузьмівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) вс.Поляна, вул.Молодіжна, № 40, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825585600: 04:001: 0162; 

1.3.Сироті Галині Кузьмівні у приватну власність земельну ділянку дляведення  

особистого селянського господарства вс.Поляна, вул.Молодіжна площею 0,2813 га 

кадастровий номер 6825585600: 04:001: 0163; 

1.4. Кожан Ганні Митрофанівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Білокриниччя, вул.Юрія Гагаріна, № 20, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0243; 

1.5. Васик Ганні Данилівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) вс.Білокриниччя, вул.Шарова, № 52, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0145; 

1.6. Бечу Ігорю Григоровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс Траулин, вул. Комсомольська, № 16, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0261; 



1.7. Вознюк Надії Степанівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс Судилків, вул.Юрія Гагаріна, № 51, площею 0,1436 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0919; 

1.8. Голодюк Галині Василівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Жолудки, вул. М. Франчука, № 26, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 02:003: 0019; 

1.9.  Захуцькій Ніні Михайлівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Пашуки, вул. Радгоспна, № 5, площею 0,0400 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0037; 

1.10.  Захуцькій Софії Кирилівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Пашуки, вул. Радгоспна, № 6, площею 0,1730 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0057; 

1.11.  Шадюк Надії Онисимівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс Вовківці, вул.Гвардійська, № 4, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0120; 

1.12.  Кіндліб Надії Анатоліївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс Вовківці, вул. Радянська, № 18, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0118; 

1.13.  Кузнецовій Інні Андріївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс Вовківці, вул.Лісова, №28, площею 0,1616 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0119; 

1.14.  Яшнюк Марині Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс Вовківчики, вул. Подільська, № 15, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:003: 0021; 

1.15.   Рабчевському Миколі Григоровичуу приватну власність земельну ділянку 

дляведення  особистого селянського господарства вс.Поляна, вул. Молодіжна площею 

0,2400 га кадастровий номер 6825585600: 05:025: 0225; 

1.16.  Мироненко Валентині Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс Судилків, вул.Ярослава Мудрого, № 34, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0759; 

1.17.  Товстюк Світлані Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Судилків, вул. Молодіжна, № 81, площею 0,0752 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0905; 

1.18.  Калюжнюк Ігорю Леонідовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Білокриниччя, вул. Остапа Вишні, № 2, площею 0,1831 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0077; 

1.19.  Маєвському Юрію Петровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Судилків, вул. Сонячна, № 5, площею 0,1668 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:017: 0123; 



1.20.  Миронюк Марії Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс Траулин, вул. Центральна, № 55, площею 0,2282 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0162; 

1.21.  Касянчуку Михайлу Антоновичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Вовківчики,  вул. Шевченка, № 24, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0234; 

1.22.  Грабощук Марії Леонідівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Вовківці,  вул. Жовтнева, № 8, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0117; 

1.23.  Супрун Тетяні Олександрівні у приватну  власність земельну ділянку 

дляведення  особистого селянського господарства вс. Судилків,  вул. Красносільська, 

площею 0,1300 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:010: 0196; 

1.24.  Котику Олександру Петровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства вс. Судилків,  вул. Ярослава Мудрого, 

площею 0,3587 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 1907; 

1.25.  Дудар Марії Анатоліївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Білокриниччя, вул, Тітова, № 23, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0143; 

1.26.  Дударю Павлу Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Білокриниччя, вул, Шарова, № 45, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0144; 

1.27.  Пипич Ганні Петрівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) вс.Білокриниччя, вул, Шарова, № 40, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 02:005: 0030; 

1.28.  Ребекевші Петру Григоровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Судилків, вул, Княгині Ольги, № 19, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0908; 

1.29.  Ребекевші Петру Григоровичу у приватну  власність земельну ділянку 

дляведення  особистого селянського господарства вс. Судилків,  вул.Княгині Ольги, 

площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0921; 

1.30.  Котик Надії Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Судилків, вул, Героїв Майдану, № 124, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:017: 0121; 

1.31.  СокиркуІвану Андрійовичу у приватну  власність земельну ділянку дляведення  

особистого селянського господарства вс. Судилків,  вул.Красносільська, площею 0,1177га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:010: 0296; 

1.32.  Колеснику Володимиру Анатолійовичу у приватну  власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Велика Медведівка, вул, Островського, № 18, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0081; 

1.33.  Колеснику Володимиру Анатолійовичу у приватну  власність земельну ділянку 

дляведення  особистого селянського господарства вс.Велика Медведівка,  

вул.Островського , площею 0,1940га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 

02:007: 0082; 



1.34.  Колесник Майї Олександрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Судилків, вул, Вишнева, № 10, площею 0,0816 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:0869;           

1.35.  Мовчану Анатолію Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Городище, провул, Залізничний, № 18, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001:0348;           

1.36.  Каліновській Любові Ярославівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Поляна, вул, Джиготи, № 7, площею 0,1740 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825585600: 04:001:0165;           

1.37.  Меленчук Фаїні Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Судилків, вул, Княгині Ольги, № 4, площею 0,0840 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:0912;           

1.38.  Горшковій Надії Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Купине, вул, Шевченка, № 25, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 03:001:0035;           

1.39.  ГоршковійНадіі Іванівні у приватну  власність земельну ділянку дляведення  

особистого селянського господарства вс.Купине,  вул.Шевченка, 25  площею 0,5700га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 03:001: 0055; 

1.40.  Перепелиці Віктору Олексійовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Судилків, вул, Тітова, № 55, площею 0,1800 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008:0570;           

1.41.  Перепелиці Віктору Олексійовичу у приватну  власність земельну ділянку 

дляведення  особистого селянського господарства вс.Судилків,  площею 0,0600га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:017: 0124; 

1.42.  Малику Миколі Петровичу у приватну  власність земельну ділянку дляведення  

особистого селянського господарства вс.Траулин, вул. Комсомольська, №14, площею 

0,1616 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0166; 

1.43.  Малику Миколі Петровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Траулин, вул,Комсомольська, №14,  площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:001:0167;           

1.44.  Молотку Віктору Степановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Судилків, провулокУкраїнський, № 4,  площею 0,1606 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:0913;           

1.45.  Божок Лідії Іванівні у приватну  власність земельну ділянку дляведення  

особистого селянського господарства вс.Новичі, вул.Черняховського, площею 0,3300 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:001: 0125; 

1.46.  Божок Лідія Іванівна у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) вс.Новичі, вул.Черняховський, № 26,  площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825585600: 01:001:0126;           

1.47.  Дідусь Наталії Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Судилків, провул.Український, № 9А,  площею 0,1129 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:0914;           



1.48.  Дідусь Наталії Іванівні у приватну  власність земельну ділянку дляведення  

особистого селянського господарства вс.Судилків, провул.Український, площею 0,2209 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0915; 

1.49.  Дідусю Михайлу Григоровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Судилків, вул.Незалежності, № 5,  площею 0,1667 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:0916;           

1.50.  Мартинчуку Івану Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Судилків, вул. Ярослава Мудрого, № 6,  площею 0,2082 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:0917;           

1.51.  Мартинчуку Івану Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку 

дляведення  особистого селянського господарства вс.Судилків, вул.Ярослава Мудрого, 

площею 0,1794 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0918; 

1.52.  Демедюк Тетяні Олександрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Хролин, вул.Центральна, № 46,  площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:001:0150;           

1.53.  Демедюк Тетяні Олександрівні у приватну  власність земельну ділянку 

дляведення  особистого селянського господарства вс.Хролин, вул.Центральна, № 46, 

площею 0,3133 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0151; 

1.54.  Зінчуку Валерію Петровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Рудня-Новенька, вул.Лісова, № 25,  площею 0,2013 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 05:004:0026;          

1.55.  Гончаруку Івану Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Лозичне, вул.Ігоря Ляшенка, № 51,  площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 04:001:0166;          

1.56.  Тимощуку Дмитру Михайловичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Лозичне, вул.Ігоря Ляшенка, № 49,  площею 0,2324 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 04:001:0165;          

1.57.  Міщуку Миколі Олександровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Велика Медведівка, вул.Молодіжна, № 13,  площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001:0049;          

1.58. Фещиній Ніні Іллівні(1/3 частка земельної ділянки відповідно до часток у 

домоволодінні),Тимощук Ірині Василівні (1/3 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Фещину Ярославу Васильовичу (1/3 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.АндріяПономарчука, № 13, площею 0.1115 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0575; 

1.59.  Малецькому Йосипу Петровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Вовківчики, вул.Подільська, № 6,  площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:003:0041;          

1.60.  Адамчук Любові Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс. Вовківчики, вул.Подільська, № 10А,  площею 0,2200 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:003:0042;          



1.61.  Фещину Леоніду Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) вс.Судилків, провул.Шевченка, № 12,  площею 0,1491 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008:0573;          

1.62.  Фещину Леоніду Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку 

дляведення  особистого селянського господарства вс.Судилків, вул.Красносільська, 

площею 0,2744 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:010: 0098; 

1.63.  Білас Наталії Іванівні у приватну власність земельну  ділянку  для ведення  

особистого селянського господарства  площею 2,0000 га, яка розташована за межами 

населених пунктів с. Вовківці кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 03:006: 

0082. 

1.64.  Комісарчук Валентині Михайлівні (1/2 частка земельної ділянки відповідно 

до часток у домоволодінні), Казмірчуку Олександру Михайловичу (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) вс.Судилків, вул.Тараса Шевченка, № 16,  площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008:0571;          

1.65.  Вербило Галині Борисівні у приватну  власність земельну ділянку дляведення  

особистого селянського господарства вс.Новичі, вул.Шевченка, площею 0,3300 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:001: 0124; 

1.66.  Заєць Лесі Ігорівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) вс.Судилків, вул.Тараса Шевченка, № 58,  площею 0,2289 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:008:0388; 

1.67.  Левченко Майї Романівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Городище, вул. Валі Котика, № 48,  площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001:0349.         

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.Котик 

 


