
 

 

                                                                                                                               

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

10 березня 2021 року с. Судилків №18 

    

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. Шелудько Любов Михайлівна у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Красносілка, вул. Молодіжна, № 1, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:02:001:0101. 

1. 2. Косовській Галині Іванівні(3/10 частки земельної ділянки відповідно до часток 

у домоволодінні), Косовській Ганні Феодосіївні(3/10 частки земельної ділянки відповідно 

до часток у домоволодінні), Кобернюку Віктору Анатолійовичу(4/10 частки 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. Білокриниччя, вул. Остапа Вишні, № 4, площею 0.2082 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0166. 

1.3. Лакиді Ганні Панасівні у приватну власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Лозичне, вул. Ляшенка Ігоря, № 45, площею 0,1668 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:04:001:0192. 

1.4. Волчецькій Ользі Микитівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Білокриниччя, вул. Котика В., № 22, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0164. 



1.5. Стадніку Миколі Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Молодіжна, № 56, площею 0,1263 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:008:0619. 

1.6. Чернецькій Любові Петрівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Ватутіна № 9, площею 0,2184 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825589000:01:005:0034. 

1.7. Постребайло Інні Дмитрівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Гагаріна Юрія № 56, площею 0,1439 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:1020. 

1.8. Щербатюку Миколі Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Білокриниччя, вул. Шарова № 26, площею 0,0410 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:005:0034. 

1. 9. Косовській Валентині Степанівні (1/2 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Мугиль Ганні Степанівні (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. Судилків, вул. Чернишевського, № 9, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500: 01:002:1018. 

1.10. Кондратюку Василю Володимировичу у приватну власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Красносілка, вул. Центральна, № 18, площею 0,2434га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:02:001:0098. 

1.11. Кондратюку Леоніду Володимировичу у приватну власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Красносілка, вул. Центральна, № 10, площею 0,2500га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:02:001:0097. 

1.12. Мовчан Інні Василівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

номер земельної ділянки 6825582300:02:001:0195. 

1.13. Войтюку Володимиру Михайловичу у приватну власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Лозичне, вул. Котика В., № 10, площею 0,1010 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:04:001:0195. 

1.14. Рябку Валерію Адамовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Велика Медведівка, вул. Островського, № 15, площею 0,1965га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825589000: 02:007:0102. 

1.15. Демідасу Василю Михайловичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Поляна, вул. Лісова, № 27, площею 0,2500га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825585600:04:003:0201. 

1.16. Тацині Людмилі Григорівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Траулин, площею 0,2422 га кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000:05:001:0171. 

1.17. Коробенюку Олександру Петровичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства в с. Пашуки, площею 0,1800 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:03:001:0066. 



 

1.18. Вечору Петру Тадеушевичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Вовківчики, вул. Подільська, площею 

0,3990 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800:02:003:0003. 

1.19. Дзюмаку Сергію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

номер земельної ділянки 6825589000:01:001:0166. 

1.20. Базалій Майї Павлівні у приватну власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків, вул. Героїв Майдану, № 116, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:017:0130. 

1.21. Котіну Сергію Олександровичу (1/2 частки земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), (Котіну Андрію Олександровичу 1/2 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. Судилків, вул. Ватутіна, № 38, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:002:1021. 

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 


