
 

 

                                                                                                                               

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

7 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 червня   2021 року с. Судилків № 12 

    

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. Космині Наталії Дмитрівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Центральна, 69, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825582300:03:002:0054. 

          1.2.  Тимощук Світлані Василівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Чехова, 3, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:1031. 

          1.3. Слободенюк Олені Григорівні (1/2 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Глушківській Ірині Анатоліївні (1/4 частка земельної ділянки 

відповідно до часток у домоволодінні), Слободенюку Роману Анатолійовичу (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. Красносілка, вул. Польова, № 22, площею 0.2485 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825582300:02:001:0108. 

          1.4. Бужанському Віталію Сергійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Кільцева, 5, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:01:001:0149. 

          1.5. Сидорчук Ніні Гнатівні у приватну власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка) в с. Поляна, вул. Українки Лесі, 20, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825585600:04:003:0202. 

1.6. Кузьомку Леоніду Арисовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Велика Медведівка, площею 0,1740 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:003:0084. 

           1.7. Кузьомку Леоніду Арисовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Велика Медведівка , вул. Хмельницького Б. 2, площею 0,1750 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:02:001:0061. 

           1.8. Хлонь Надії Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Купине , вул. Шевченка, 30, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825589000:03:001:0036. 

           1.9. Добринчуку Андрію Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Білокриниччя , вул. Шарова, 35, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0174. 

          1.10. Добринчук Галині Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Білокриниччя , вул. Котика В., 17, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0173. 

       «1.11.» Кацюрині Василю Володимировичу у приватну власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків , вул. Франка І., 22, площею 0,1582 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:002:1026. 

        1.12. Ціпцюрі Дмитру Дмитровичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків , вул. Миру, 54, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825588500:01:002:1025. 

       1.13. Ковальчук Валентині Макарівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків , вул, Чорновола В’ячеслава , 59, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:1033. 

       1.14. Василевич Надії Тимофіївні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків , вул. Чорновола В’ячеслава , 51-А, площею 0,0980 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:1032. 

      1.15. Редьці Антоніні Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Пашуки, вул. Молодіжна, площею 0,5430 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:03:002:0052. 

      1.16. Яворському Володимиру Броніславовичу у приватну власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Городище , вул, Лісок , 27, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825582300:01:001:0354. 

      1.17. Мамчуру Миколі Адамовичу (1/2 частка земельної ділянки відповідно до часток 

у домоволодінні), Мамчуру Віктору Адамовичу (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. Савичі, вул. Партизанська, № 31, площею 0.2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 6825589000:04:001:0021. 

.  1.18. Тригубець Галині Антонівні  у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в с. Білокриниччя , вул, Шарова , 1, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0177.  

       1.19. Артерчук Олені Володимирівні  у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків , вул, Ватутіна ,72, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 6825588500:01:002:1035.  

       1.20. Бабяку Віталію Івановичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків , вул, Красносільська ,2, площею 0,1500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:008:0626 .  

       1.21. Манжалій Тамарі Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Серединці, вул. Молодіжна, площею 0,4062 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825587500:01:004:0173. 

       1.22. Чайці Валентині Станіславівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Руслана Скотинюка, 

площею 0,3960 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800:01:002:0176. 

       1.23. Федорчук Євгенії Федорівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Садова, площею 0,1485 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800:01:002:0175. 

   1.24. Захаровій Валентині Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. М. Грушевського, площею 0,7147 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800:01:002:0174. 

 1.25 Верхогляду Роману Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Серединці, вул. Миру, 141, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500:01:004:0172. 

 1.26 Любарчук Нілі Григорівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Красносілка, вул. Польова, 14, площею 0,0933 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300:02:001:0109. 

 1.27 Ковальчук Тетяні Григорівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Горького, 16, площею 0,1325 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:008:0629. 

 1.28. Кобель Олені Яківні у приватну власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків, вул. Сагайдачного, площею 0,1500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500:01:008:0628. 

 

     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


