
 

 

 

                     СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

06 грудня 2021 року              с. Судилків   № 22 

 

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 Мондзілевській Валентині Іванівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2300 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:01:002:1055, в с. Судилків, вул. Гагаріна Юрія, 85, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.2 Ковалик Ганні Степанівні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2000 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825589000:05:001:0194, в с. Траулин, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.3 Ковальчук Галині Пилипівні у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1381 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:01:002:1058, в с. Судилків, вул. Вишнева, 8, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.4 Репецькій Наталії Володимирівні у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1453 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825585600:04:001:0185, в с. Поляна, вул. Молодіжна, 33, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.5 Ковальчуку Михайлу Васильовичу (1/2 частка), Ковальчук Ользі Анатоліївні (1/2 

частка) у приватну власність земельну ділянку, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2069 га, 



кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:03:001:0020, в с. Климентовичі, вул. 

Гагаріна Юрія, 20, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.6 Рудій Наталії Іванівні у приватну власність земельну ділянку, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:02:003:0040, в с. Велика 

Медведівка, вул. Гагаріна Юрія, 6, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.7 Віскобчук Ірині Вікторівні у приватну власність земельну ділянку, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825589000:01:001:0181, в с. 

Хролин, вул. Вишнева, 8, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.8 Власюк Валентині Євгенівні у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825587500:01:004:0168, в с. Серединці, вул. Миру, 123, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.9 Блонської Галини Каролівни у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825585600:04:003:0213, в с. Поляна, вул. Лісова, 21, Шепетівського району, Хмельницької 

області; 

1.10 Мельнику Вячеславу Олександровичу у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825589000:04:001:0023, в с. Савичі, вул. Партизанська, 4-А, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.11 Кушнір Віктор Васильович у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825582300:01:001:0405, в с. Городище, вул. Лісок, 40, Шепетівського району, Хмельницької 

області; 

1.12 Шмигельській Лілії Олексіївні у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0729 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825588500:01:010:0120, в с. Судилків, вул. Красносільська, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.13 Вітвіцька Лариса Романівна у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2495 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825582300:01:002:0097, в с. Городище, вул. П’яскорського, 72, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.14 Кузьомку Володимиру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825589000:02:003:0098, в с. Велика Медведівка, вул. Молодіжна, 22, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.15 Гаврилюку Володимиру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825587500:01:006:0091, в с. Серединці, вул. Миру, 110, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.16 Швець Тетяні Володимирівні у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 



6825587500:01:006:0090, в с. Серединці, вул. Миру, 106, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.17 Тарасовій Ірині Йосипівні у приватну власність земельну ділянку, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,2102 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:01:002:0273, в с. 

Городище, вул. П’яскорського М., 54, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.18 Мельника Петра Корнійовича у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825587500:01:004:0196, в с. Серединці, вул. Миру, 167, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.19 Столярчук Тетяни Олександрівни у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825589000:04:004:0014, в с. Савичі, вул. Партизанська, 49, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.20 Каюкіні Надії Павлівні у приватну власність земельну ділянку, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825582300:02:001:0122, в с. 

Красносілка, вул. Польова, 6, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.21 Безуглому Олександру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1664 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:01:002:1073, в с. Судилків, вул. Козацька,  Шепетівського району, Хмельницької 

області;  

1.22 Власюк Ользі Сергіївні у приватну власність земельну ділянку, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,0804 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:1080, в 

с.Судилків, вул. Молодіжна, 76,  Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.23 Хомарецької Валентини Олександрівни у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825585600:04:003:0215, в с. Поляна, вул. Українки Лесі, 13,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.24 Могульському Ігорю Михайловичу (на 1/2 частку спадкового майна), 

Могульському Віктору Михайловичу (на 1/2 частку спадкового майна) у приватну власність 

земельну ділянку, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825582300:02:001:0123, в с. Красносілка, вул. Польова, 10,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.25 Лайца Марії Василівни у приватну власність земельну ділянку, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,2020 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0283, в с. 

Білокриниччя, вул. Шевченка, 22,  Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.26 Германюк Надії Василівни у приватну власність земельну ділянку, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,2020 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:02:001:0283, в с. 

Хролин, вул. Центральна, 72,  Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.27 Лебідь Ростиславу Якимовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 



6825587500:01:006:0092, в с. Серединці, вул. Миру, 130,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;    

1.28 Мельнику Юрію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:01:008:0642, в с. Судилків, вул. Довженка, 7,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.29 Жернового Михайла Олександровича у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1076 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825589000:05:003:0181, в с. Траулин, вул. Центральна, 34,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.30 Муштина Павла Леонідовича у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:05:005:0043, в с. Рудня-Новенька, вул. Шевченка Тараса, 9,  Шепетівського 

району, Хмельницької області;  

1.31 Гладунця Віктора Васильовича у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825587500:01:004:0195, в с. Серединці, вул. Миру, 3,  Шепетівського району, Хмельницької 

області;  

1.32 Вільбіцькому Павлу Броніславовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825582300:01:001:0406, в с. Городище, вул. Вітряки, 15,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.33 Вихристюк Марфи Максимівни у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:04:001:0213, в с. Лозичне, вул. Вишнева, 9,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.34 Новіцька Ольга Кузьмівна у приватну власність земельну ділянку, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,1052 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:008:0641, в с. 

Судилків, вул. Гагаріна, 11,  Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.35 Михальчук Марії Володимирівні у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2475 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:02:001:0185, в с. Білокриниччя, вул. Гагаріна Юрія, 28,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.36 Грига Сергій Миколайович (на 1/2 частку спадкового майна), Чайка Лілія 

Миколаївна (на 1/2 частку спадкового майна) у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:01:002:1066, в с. Судилків, вул. Гранітна, 61,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.37 Гудими Любові Миколаївни у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1430 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:04:001:0155, в с. Лозичне, вул. Ігоря Ляшенка, 71,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  



1.38 Дубінчуку Андрію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825582300:01:001:0401, в с. Городище, вул. Вітряки, 30,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.39 Бондар Ользі Володимирівні у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1397 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825582300:01:002:0193, в с. Городище, вул. П’яскорського, 55,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.40 Бондар Ользі Володимирівні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1263 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825582300:01:002:0192, в с. Городище, вул. Набережна,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.41 Бондар Ользі Володимирівні у приватну власність земельну ділянку, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0892 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825582300:01:002:0191, в с. Городище, вул. П’яскорського,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.42 Слободенюк Тетяни Костянтинівни у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825589000:05:001:0197, в с. Траулин, вул. Центральна, 25,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.43 Тимощуку Руслану Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825582300:03:001:0059, в с. Пашуки, вул. Центральна, 56,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.44 Лебідь Ніні Володимирівні у приватну власність земельну ділянку, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2104 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825582300:01:002:0276, в с. Городище, вул. П’яскорського, 88,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

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 

 


