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СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 24 грудня 2020 року с. Судилків № 35 

    

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. Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передати: 

1.1. Чиж Ларисі Анатоліївні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Городище, провул.Залізничний, № 1, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0360; 

1.2. Захуцькому Олександру Григоровичу  у приватну  власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Загребельна, № 6, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0047; 

1.3. Федорчуку Юрію Петровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Загребельна, № 14, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0060; 

1.4. Гринь Катерині Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Бриківська, площею 0,2310 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0992; 

1.5. Костюку Олександру Васильовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Лесі Українки, № 15, площею 0,0923 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0996; 

1.6. Баклага Миколі Олексійовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Княгині Ольги, № 26 А, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0993; 

1.7. Тихонюк Галині Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Серединці, вул. Миру, площею 0,1003 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0164; 

1.8. Туркан Марії Петрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Білокриниччя, вул. Остапа Вишні, площею 

0,1068 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0157; 

1.9. Коробенюку Миколі Климовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Центральна, № 7, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0145; 

1.10. Габінет Настасії Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Городище, вул. Першотравнева, № 47, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0382; 

1.11. Боднар Марині Василівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Маяковського, № 22, площею 0,1761 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0549. 

1.12. Панасевич Ніні Леонідівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Городище, вул. П’яскорського, № 120, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:002: 0247; 

1.13. Панасевич Ніні Леонідівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Городище, вул. П’яскорського, площею 0,0834 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:002: 0248 ; 

1.14. Чайка Олена Анатоліївна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Ярослава Мудрого, № 41, площею 0,1700 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 1001; 

1.15. Поліщук Зінаїді Дмитрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Поляна, вул. Молодіжна, № 69, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600: 05:025: 0048; 

1.16. Вергун Дмитро Стефанович у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Велика Медведівка, вул. Молодіжна, № 46, площею 2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:003: 0085; 

1.17. Джиган Галині Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків, вул. Молодіжна, № 42, площею 0,0752 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0606; 

1.18. Гордійчуку Володимиру Івановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Чернишевського, № 18, площею 0,2068 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0995; 

1.19. Лакей Лідії Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Лозичне, вул. Валі Котика, № 12, площею 0,1010 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 04:001: 0175; 



1.20. Бученку Олександру Миколайовичу(1/2 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Бученко Світлані Анатоліївні (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. Хролин, вул. Центральна, № 50, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0109; 

1.21. Коробенюку Миколі Івановичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Пашуки, вул. Центральна,  №  59 

площею 0,1662 га кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0047; 

1.22. Голосієнко Валентині Василівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Красносілка, вул. Центральна, № 21, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 02:001: 0093; 

1.23. Голосієнко Валентині Василівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Красносілка, вул. Центральна,  площею 

0,0459 га кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 02:001: 0094; 

1.24. Навой Ігору Володимировичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Героїв Майдану,  

площею 0,1907 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0608; 

1.25. Лясковському Олександру Олександровичу у приватну власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Садова,  

площею 0,3100 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0168; 

1.26. Зінчук Марії Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків, вул. Сонячна, № 1, площею 0,1188 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500: 01:017: 0131; 

1.27. Пахольській Людмилі Сергіївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Валі Котика,  площею 

0,2412 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 1002; 

1.28. Кожан Ганні Аполітівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Березне, вул. Слюсара А, № 36, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500: 02:001: 0060; 

1.29.  Гончарук Наталії Анатоліївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Білокриниччя, вул. Тітова, № 37, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0153; 

1.30. Дудар Ганні Андріївні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Новичі, вул. Гагаріна, № 27, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825585600: 01:001: 0136; 

1.31. Дудар Ганні Андріївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Новичі, вул. Гагаріна,  площею 0,2200 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:001: 0137; 

1.32. Яцюку Миколі Мілетовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0061; 

1.33. Казмірчуку Олександру Володимировичу у приватну власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Гранітна,  

площею 0,0939 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 1006; 



1.34. Цигану Миколі Степановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Красносілка, вул. Польова, № 19, площею 0,2025 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 02:001: 0293; 

1.35. Шалаєвій Анастасії Олександрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Вовківчики, вул. Подільська, № 33, площею 0,2195 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0456; 

1.36. Оніщук Світлані Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Красносілка, вул. Центральна, № 32, площею 0,1925 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 02:001: 0294; 

1.37. Болюху Василю Івановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Красносілка, вул. Центральна, № 25, площею 0,1820 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 02:001: 0295; 

1.38. Смірнову Віктору Павловичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Пономарчука Андрія, № 26, площею 0,1912 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0609; 

1.39. Мельнику Василю Дмитровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Городище, вул. Набережна, № 3, площею 0,1075 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 01:002: 0449; 

1.40. Шпачинській Інні Валентинівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Жолудки, вул. М. Франчука,  площею 

0,1947 га кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 02:003: 0022; 

1.41. Яремчуку Георгію Харитоновичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Лозичне, вул. Ігоря Ляшенка, № 47, площею 0,1724 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 04:001: 0188; 

1.42. Волинець Олександр Юрійович у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, провул. Ватутіна, № 11, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0671; 

1.43. Самкову Олександру Степановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Бриківська, № 32, площею 0,1391 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0990; 

1.44. Циванюк Олені Сергіївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Білокриниччя, вул. Горького,  площею 0,2258га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:005: 0031; 

1.45. Стукало Ганні Антонівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Білокриниччя, вул. Шарова, № 50, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0160; 

1.46. Троян Оксані Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

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

0,1200га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:010: 0403; 

1.47. Бачинській Валентині Василівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Ярослава Мудрого, № 9, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 1011; 

1.48. Безштанько Ользі Володимирівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Ватутіна, № 70, площею 0,0668 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0963 ; 

1.49. Лой Валентині Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Серединці, вул. Миру, № 98, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825587500: 01:006: 0083; 

1.50. Вечір Петру Тадеушевичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Вовківчики, вул. Подільська, № 26, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:003: 0033; 

1.51. Тихонюку Миколі Арламовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

номер земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0165; 

1.52. Тихонюку Миколі Арламовичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,3703 га кадастровий номер земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0166; 

1.53. Годованому Олександру Михайловичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Миру, № 16, площею 

0,0317 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 1008; 

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 

 

 


