
 

                                        

                     СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

22 лютого 2022 року             с. Судилків                № 9 

    

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 Огороднику Валентину Олексійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1031 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825589000:02:003:0099, в с. Велика Медведівка, вул. Молодіжна, 59, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

      1.2 Войтюка Олександра Миколайовича у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2418 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:02:001:0066, в с. Білокриниччя, вул. Котика Валі, 12, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

      1.3 Рожіцькій Антоніні Миколаївні 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 

6825589000:05:003:0174, в с. Траулин, вул. Молодіжна, 17, Шепетівського району, 

Хмельницької області;     

      1.4 Березі 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 

6825582300:01:001:0409, в с. Городище, вул. Котика Валі, 53, Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

      1.5 Чернушичу Роману Степановичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1900 га, кадастровий номер земельної ділянки 



6825588500:01:002:1089, в с. Судилків, вул. Незалежності, 41, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.6 Павловській Ларисі 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 

6825582300:01:002:0277, в с. Городище, вул. Набережна, 31, Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.7 Придачук Марії Федорівні 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 6825588500:02:001:0193, в с. 

Білокриниччя, вул. Остапа Вишні, 7, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.8 Шугайлу Юрію Вікторовичу 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 6825588500:01:002:0816, в с. 

Судилків, вул. Українська, 10, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.9 Львову Юрію Максимовичу у приватну власність земельну ділянку для будівництва і 

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

площею 0,1802 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825587500:01:006:0094, в с. 

Серединці, вул. Миру, 140, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.10 Остапчук Марії 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 6825585600:04:001:0196, в с. 

Поляна, вул. Джиготи, 30, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.11 Пипич Тетяні Дмитрівні 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 6825588500:01:008:0647, в с. 

Судилків, вул. Грушевського, 21, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.12 Мацієвській Людмилі Миколаївні 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 

6825589000:05:001:0203, в с. Траулин, вул. Зарічна, 38, Шепетівського району, Хмельницької 

області;     

1.13 Сидорчук Михайлу Лаврентійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0918 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825588500:01:002:1079, в с. Судилків, вул. Остапа Вишні, 18, Шепетівського району, 

Хмельницької області;       

1.14 Сидорчук Ганні Михайлівні у приватну власність земельну ділянку для будівництва і 

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

площею 0,1401 га, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:1086, в с. 

Судилків, вул. Остапа Вишні, 20, Шепетівського району, Хмельницької області;    

1.15 Лавренюку Миколі Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1541 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825585600:04:001:0193, в с. Поляна, вул. Джиготи, 40, 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. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                         Алла ТОВСТЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


