
                                                                                         
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

60 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

17  вересня  2020 року                                    с.Судилків                                               №  20 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та надання земельних ділянок у власність 

громадянам 

 

 Розглянувши заяви громадян, розроблені технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), відповідно до ст. 25 

Закону України  «Про землеустрій», ст. 118, 121, 186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та надати: 

1.1. Кравчук Оксані Олександрівні  (1/2 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Куцій Раїсі Василівні (1/2 частка земельної ділянки відповідно 

до часток у домоволодінні) у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Климентовичі, вул. В. Котика, № 3, площею 0,2447 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 03:002: 0026; 

1.2. Кобець Валентині Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Поляна, площею 0,3187 га кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600: 04:003: 0195; 

1.3. Куцому Андрію Вікторовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Климентовичі, вул. Островського, № 4, площею 0,1630 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 03:001: 0041; 

1.4. Лавренюк Тамарі Зотівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Новичі, вул. Черняховського, площею 0,2847 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:003: 0044; 

1.5. Дударю Валентину Степановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Кільцева, № 11, площею 0,2456 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0158; 

1.6. Дударю Валентину Степановичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Хролин, вул. Кільцева, №11 площею 

0,1758 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0159; 



1.7. Танасовій Наталі Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Центральна, № 51, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0156; 

1.8. Танасовій Наталі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Хролин, вул.Центральна, № 51, площею 0,2500 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0157; 

1.9.  Павловській Наталії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

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

площею 0,1520 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 05:002: 0007; 

1.10.  Кордасу Олексію Павловичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

площею 0,2200 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 05:005: 0029 ; 

1.11. Кель Олені Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Героїв Майдану, № 28, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0594; 

1.12. Музі Сергію Сергійовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Савичі, вул.Партизанська, № 5, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 04:004: 0011; 

1.13. Циванюк Олені Сергіївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Білокриниччя, вул. Горького, № 13, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:005: 0032; 

1.14.  Токмаковій Людмилі Владиславівні у приватну  власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Ліни Костенко, № 37, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0967; 

1.15. Демчишиній Ользі Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Кільцева № 31, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0123; 

1.16.  Гризі Юрію Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Центральна, № 13, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0456; 

1.17.  Гризі Юрію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Хролин, вул. Центральна , площею 0,4800 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0455 ; 

1.18.  Щербатюк Наталії Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Білокриниччя, вул. Шарова, № 24, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:005: 0035; 

1.19.  Калашніковій Наталії Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул.Тітова, № 53, площею 0,2429 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0585; 

1.20.  Шалаєвій Лілії Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Вовківчики, вул. Подільська,  площею 0,4500 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0041 ; 



1.21.  Козак Наталії Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Траулин площею 0,1200 га кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0182 ; 

1.22.  Коробенюк Світлані Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Пашуки, вул. Загребельна, № 11, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0046; 

1.23.  Михайлюк Розалії Петрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Загребельна, № 36, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0038; 

1.24.  Божок Зої Артемівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Велика Медведівка, вул. Островського, № 21, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0100; 

1.25. Божок Зої Артемівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Велика Медведівка, вул. Островського, площею 

0,2489 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0101 ; 

1.26. Божку Олександру Гнатовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Велика Медведівка, вул. Островського, 

площею 0,2032 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0099, 

1.27. Лабенському Олегу Леонідовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Траулин, площею 0,2843 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0183 ; 

1.28. Ємець Лідії Степанівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Лозичне, вул.Ігоря Ляшенка, № 33, площею 0,1978 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 04:001: 0182; 

1.29.  Туркан Марії Петрівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Білокриниччя, вул.Остапа Вишні, № 14, площею 0,1490 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0148; 

1.30.  Кожан Тетяні Петрівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0149; 

1.31. Лисичиній Лідії Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Траулин, площею 0,5677 га кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0181 ; 

1.32.  Гуменюку Миколі Пилиповичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Кільцева, № 40, площею 0,0708 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0160; 

1.33.  Фельдман Тетяні Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Незалежності, № 52, площею 0,1500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0979; 

1.34. Тимощуку Миколі Никоноровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Пашуки, вул. Центральна, № 56, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0059; 



1.35.  Михалюк Лідії Олександрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Загребельна, № 39, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0044; 

1.36. Куркевич Світлані Петрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Рудня - Новенька, провулок Партизанський, №8, 

площею 0,0700 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 05:005: 0034; 

1.37.   Березенському Андрію Доматьовичу у приватну власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Березне, вул. Швеця І., № 31, площею 0,2500 га кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500: 02:001: 0054 ; 

1.38.   Березенському Андрію Доматьовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення  особистого селянського господарства в с. Березне, вул. Швеця І.,площею 

0,2723 га кадастровий номер земельної ділянки  6825587500: 02:001: 0055; 

1.39. Годованому Олександру Михайловичу у приватну власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с.Судилків, вул. Миру, № 16, площею 0,2500 га кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0980 ; 

1.40. Семенюку Сергію Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Вовківці, вул. Жовтнева.,площею 

0,3154 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01: 002:0162; 

1.41. Тимощук Людмилі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Пашуки, вул. Олега Кошевого, № 18, 

площею 0,1728 га кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03: 001:0057; 

1.42. Гуменюк Надії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Городище, вул.Вітряки,  площею 0,1151га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01: 001:0371 ; 

1.43. Гуменному Сергію Петровичу  у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,4293 га кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01: 001:0142; 

1.44. Гуменному Сергію Петровичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Новичі, вул. Черняховського, № 25, площею 0,2500 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:001: 0143 ; 

1.45. Санталову Сергію Олександровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Городище, вул. Залізнична, 15 площею 

0,0923 га кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01: 001:0332; 

1.46. Конончуку Олегу Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Судилків, вул. Тараса Бульби, № 19, площею 0,1977 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0562; 

1.47. Петрик Маргариті Василівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Судилків, вул. Тараса Бульби, № 17, площею 0,1876 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0563; 

1.48. Голубу Ярославу Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Судилків, провул. Український, № 1Б, площею 0,0944 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0933; 

1.49. Клімчуку Олександру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка)  в с. Лозичне, вул. Вишнева, № 17, площею 0,2306 га кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 04:001: 0183; 

1.50. Верхогляд Тетяні Павлівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с.Серединці, вул.Миру, № 119, площею 0,2500 га кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0657; 

1.51. Верхогляд Тетяні Павлівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Серединці, вул.Миру, №119, площею 0,1470 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825587500: 01: 004:0655. 

1.52. Кордасу Борису Францовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Рудня - Новенька, вул. Шевченка Тараса, № 51, площею 0,2500 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 05:005: 0031. 

2. Громадянам, яким надані земельні ділянки у приватну власність: 

2.1. забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням; 

2.2. рекомендувати здійснити реєстрацію речового права на земельну ділянку; 

2.3. зобов’язати при здійснені діяльності, пов’язаної з порушенням поверхневого 

шару ґрунту, 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.   

3. Спеціалістам з  питань комунальної власності та земельних відносин внести 

відповідні зміни до земельно-облікової  документації.   

 

 

 

Сільський голова        Тетяна КОТИК 

 

 


