
                                                                                         
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

20 жовтня  2020 року                                        с.Судилків                                               №   12 

 

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. Ушаковій Валентині Петрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Шевченка, № 22, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0356; 

1.2. Волинець Наталії Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Івана Франка, № 9, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0985; 

1.3. Усатій Олені Іванівні(1/2 частка земельної ділянки відповідно до часток у 

домоволодінні), Андрушко Світлані Миколаївні (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. Судилків, вул. Юрія Гагаріна, № 125, площею 0,2287 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0982; 

1.4. Зарембі Олександру Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Городище,вул.Лозова, площею 0,1000 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0370; 

1.5. Лукашук Олені Яківні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Городище, вул. Лозова, № 6, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825582300: 01:001: 0372; 

1.6. Лукашук Олені Яківні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Городище, вул.Лозова, площею 0,1418 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0373; 



1.7. Малаціону Василю Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Поляна, вул. Молодіжна, № 67, площею 0,2463 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600: 04:003: 0196; 

1.8. Іванюку Юрію Васильовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, провул.Шевченка, № 33, площею 0,1573 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0603; 

1.9.  Сироті Миколі Володимировичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Поляна, вул.Молодіжна, площею 

0,1717га кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 04:001: 0172; 

1.10.  Сироті Ірині Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Поляна, вул. Молодіжна, площею 0,4046 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 04:001: 0170; 

1.11. Сироті Ірині Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Поляна,  вулиця Молодіжна, № 31, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 04:001: 0141; 

1.12. Параскевичу Петру Петровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Городище,  вул. Залізнична, № 13, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0362; 

1.13.  Михайлюк Розалії Петрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Пашуки, вул. Загребельна, 36 площею 0,0693 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0046; 

1.14.  Микитюку Петру Яковичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Пашуки, вул.Загребельна, площею 0,0832 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0058; 

1.15. Закацюрі Людмилі Василівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Климентовичі,  вул.Лісова, № 20, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 03:001: 0042; 

1.16. Сидоренку Володимиру Дмитровичу у приватну  власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків,  вул. Почтового, № 28, площею 0,1246 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008:0602; 

1.17. Кобилянській Ларисі Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин,  вул. Ватутіна, № 30, площею 0,1756 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:005:0031; 

1.18.  Кобилянській Ларисі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Хролин,вул. Ватутіна площею 0,1269 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:005:0032; 

1.19.  Базалій Майї Павлівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул. Героїв Майдану, 116, площею 

0,2500 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:017: 0130; 

1.20. Миронюк Надії Василівні (3/4 частки земельної ділянки відповідно до часток у 

домоволодінні), Миронюку Віталію Володимировичу(1/4 частки 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. Хролин,  вул. Шевченка, № 7, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:001:0162; 



1.21.  Миронюк Надії Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Хролин, вул.Кутузова,  площею 0,1620 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0163; 

1.22. Мартинюк Любові Михайлівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків,  вул. Княгині Ольги, № 20, площею 0,1811 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0983 ; 

1.23.  Чайці Дмитру Михайловичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Траулин,  вул. Комсомольська, № 7, площею 0,1263 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0184; 

1.24. Конюку Леоніду Олексійовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Траулин,  вул. Зарічна, № 41, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0154; 

1.25. Нижній Людмилі Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Городище,  вул. Радгоспна, № 12, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0366; 

1.26. Дубінкіній Марії Анатоліївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків,  вул. Тітова, № 11, площею 0,1765 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0684; 

1.27. Кожан Валентині Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Білокриниччя,  вул. Гагаріна Юрія, № 11, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0151; 

1.28. Михальчук Інні Олексіївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Траулин,  вул. Островського, № 37, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0165; 

1.29.  Михальчук Інні Олексіївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Траулин, вул. Островського, 37  площею 0,3600 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0166; 

1.30.  Прокопчуку Олексію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства в с.Траулин, площею 0,6970 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0164; 

1.31. Лубієць Галині Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Жолудки,  вул. Квітнева, № 26, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600: 02:001:0043; 

1.32.  Гордійчук Іраїді Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Судилків, вул.Лермонтова, площею 

0,1457 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0988; 

1.33. Підгородецькій Олені Василівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Молодіжна, № 72, площею 0,1372 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:0953; 

1.34. Давидюку Сергію Дмитровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин,  вул. Кільцева, № 27, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:001:0161; 



1.35. Блиставець Ніні Віталіївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Березне,  вул. Слюсара, № 48, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500: 02:001: 0056; 

1.36. Смірновій Наталії Володимирівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків,  вул. Маяковського, № 1, площею 0,1690 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0991; 

1.37. Рокицькій Людмилі Михайлівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Серединці, вул. Підлісна, площею 

0,2957 га кадастровий номер земельної ділянки  6825587500:01:004:0163; 

1.38. Рудюк Галині Костянтинівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Городище,  провул. Залізничний, № 8, площею 0,2393 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001:0224; 

1.39.  Парфенюк Людмилі Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Хролин, площею 0,2286 га кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0108; 

1.40.  Гуцалюк Людмилі Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,0675 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002:0164; 

1.41.   Іщуку Івану Івановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Жолудки,  вул. Лесі Українки, № 9, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 02:006: 0015; 

1.42.  Іщуку Івану Івановичу у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Жолудки, вул. Лесі Українки, площею 0,3078 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 02:006: 0016; 

1.43.  Іщук Юлії Леонардівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Новичі, вул. Черняховського, площею 0,2835 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:003:0045; 

1.44. Мельник Оксані Миколаївні(1/2 частка земельної ділянки відповідно до часток 

у домоволодінні), Пунгіній Ірині Миколаївні (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. Березне, вул. А.Слюсара, №3, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825587500: 02:001: 0057; 

1.45. Михальчук Ганні Федорівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин,  вул. Лісова, № 5, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0111; 

1.46.   Покотильській Зінаїді Феодосіївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Поляна,  вул. Джиготи, № 78, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600: 04:001:0169; 

1.47.  Покотильській Зінаїді Феодосіївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Поляна, вул. Джиготи, площею 0,1782 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 04:001:0168; 

1.48. П’яскорській Надії Андріївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Городище,  вул. Лозова, № 8, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 01:001:0378; 



1.49.  П’яскорській Надії Андріївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Городище, вул. Лозова, площею 0,1155 

га  кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001:0379; 

1.50.   Темченку Володимиру Івановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Жолудки,  вул. Квітнева, №17, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600: 02:001: 0044; 

1.51.  Малик Марії Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Траулин, вул. Зарічна, площею 0,0800 га  

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0186; 

1.52. Вировій Ларисі Володимирівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків,  вул. Ярослава Мудрого, №30, площею 0,1455 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0984. 

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.   

 

 

 

В.о.сільського голови, 

секретар сільської ради             Алла ТОВСТЮК 

 

 


