
 

                                                                                                                     

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

27 січня 2021 року         с. Судилків                    №  14     

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі    

(на місцевості) та надання земельних ділянок 

у власність громадянам. 

 

            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. Ковальчук Поліні Євгенівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Городище, вул. Шкільна, № 5, площею 0,1563 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0384. 

1.2. Редька Антоніна Іванівна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Радгоспна, № 9, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:002:0051. 

1.3. Ремез Наталії Олександрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Тітова, № 48 А, площею 0,1627 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008:0615. 

1.4. Коробенюк Марії Климівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

номер земельної ділянки  6825582300: 03:001:0065. 

1.5. Горбань Надії Петрівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків, вул. Дорошенка Петра, № 23, площею 0,1208 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:1012; 



1.6. Ляшенко Надії Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Лозичне, вул. В. Котика , № 4, площею 0,0884 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 04:001:0189; 

1.7. Мельник Оксенії Федосіївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Городище, вул. Набережна, № 4, площею 0,0957 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 01:002:0252; 

1.8. Яцишиній Тетяні Іванівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Білокриниччя, вул. Шевченка, № 20, площею 0,1670 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:001:0161 ; 

1.9. Стукан Валентині Кирилівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002:0146; 

1.10. Уполінському Леоніду Володимировичу у приватну  власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в с. Городище, вул. Річна, № 15, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:002:0250; 

1.11. Михальчук Оксані Максимівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Лозичне, вул. Котика В., № 6, площею 0,0853 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 04:001:0190; 

1.12. Ерзак Олені Сергіївні(1/4 частка земельної ділянки відповідно до часток у 

домоволодінні),Печонка Леся Миколаївна (1/4 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Ерзак Аллі Миколаївні(1/4 частка земельної ділянки відповідно 

до часток у домоволодінні), Ерзаку Юрію Миколайовичу (1/4 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. Городище, вул. Радгоспна, № 27, площею 0.1966 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0383; 

1.13. Верещагіній Антоніні Степанівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Українки Л., № 3/1, площею 0,0378 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:1014; 

1.14. Голубенець Олені Олександрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Рудня-Новенька, вул. Шевченка Тараса, № 11, площею 0,2491 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 05:005:0030; 

1.15. Голубенець Олені Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

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

площею 0,1500 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 05:003: 0013; 

1.16. Польовій Лідії Василівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Кошового О., № 7, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:003:0112; 

1.17. Лобанову Андрію Олександровичу у приватну  власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Красносілка, вул. Центральна, № 59, площею 0,1810 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 04:046:0010; 



1.18. Гринь Катерині Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Бриківська, № 34, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:0938; 

1.19. Гордійчуку Анатолію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Сонячна, площею 

0,1000 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 07:006: 0021; 

1.20. Андрощуку Івану Гнатовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Гагаріна Юрія, № 73, площею 0,0996 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:1007; 

1.21. Яцюку Миколі Мілетовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Пашуки, вул. Загребельна, площею 

0,1440 га кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0064;   

1.22. Власюку Василю Олександровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Серединці, вул. Миру, № 121, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500: 01:004:0167; 

1.23. Комар Світлані Яківні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Хролин, вул. Лісова, площею 0,1627 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0115;   

1.24. Ставничій Тетяні Петрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Поляна, вул. Джиготи, № 14, площею 0,2453 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600: 04:001:0180; 

1.25. Янчукевич Людмилі Петрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Загребельна, № 24, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:002:0043; 

1.26. Дацюк Вірі Петрівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Березне, вул. Швеця І., № 54, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825587500: 02:001:0050. 

1.27. Дацюк Вірі Петрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Березне, вул. Швеця І., площею 0,4000 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825587500: 02:001: 0053;   

1.28. Козіцькому Андрію Євгеновичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Городище, вул. Сонячна № 1, площею 0,1383 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 01:002:0249. 

1.29. Мовчану Олександру Петровичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,1000 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:010: 0108;   

1.30. Пасічнику Володимиру Івановичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,4173 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0171;   

1.31. Горбань Оксані Володимирівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Ярослава Мудрого № 18, площею 0,1393 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:1017. 

1.32. Шемчуку Сергію Яковичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Загребельна № 2, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:001:0161. 

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 

 


