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СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

53 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого 2020року с. Судилків №        16 

    

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  

 

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. Стельмаху Олександру Віталійовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Поляна, вул.Молодіжна, № 34, площею 0,25 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600: 04:001: 0164; 

1.2. Самкову Володимиру Никифоровичу у приватну  власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Хролин, вул.О.Кошового, № 9, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0101; 

1.3. Самкову Юрію Володимировичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Хролин, вул.О.Кошового, № 14, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0100; 

1.4. Поліщуку Сергію Івановичу у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Велика Медведівка, площею 0,3059 га 

кадастровий номер 6825589000: 02:007: 0084; 

1.5. Шемчук Тетяні Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Городище, вул.Валі Котика, № 8, площею 0,1040га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0353; 

1.6. Дзюбі Любові Адамівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Велика Медведівка, вул.Островського, № 26, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0074; 

1.7. Поліщук-Кравчук Світлані Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в с. Велика Медведівка, вул.Гагаріна, № 7, площею 0,1510 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:003: 0052; 

1.8. Гончаровій Марії Трохимівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Пашуки, вул. Кошового, № 36, площею 0,2200 га 

кадастровий номер 6825582300: 03:001: 0041; 

1.9. Гончаровій Марії Трохимівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с., Пашуки, вул. Кошового, № 36, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0042; 

1.10. Галдобіну Юрію Михайловичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Мальованка, вул.Лісова, № 12, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600: 03:001: 0049; 

1.11. Поліщуку Володимиру Валентиновичу у приватну власність земельну ділянку 

для ведення  особистого селянського господарства в с.Поляна, вул.Молодіжна, площею 

0,2438 га кадастровий номер 6825585600: 05:025: 0025; 

1.12. Давидюку Олександру Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, № 39, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 03:001: 0038; 

1.13. Іванівському Миколі Євгеновичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул.Андрія Молодики, № 13, площею 0,2500 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:003: 0074; 

1.14. Іванівському Миколі Євгеновичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Велика Медведівка, вул.Андрія 

Молодики, площею 0,0544 га кадастровий номер 6825589000: 02:003: 0075; 

1.15. Шикеруку Ярославу Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Велика Медведівка, вул.Островського , 

№ 34,  площею 0,3100 га кадастровий номер 6825589000: 02:007: 0087; 

1.16. Шикеруку Ярославу Анатолійовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул.Островського, № 34, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0181; 

1.17.  Смоту  Володимиру  Володимировичу  у  приватну  власність  земельну  

ділянку для ведення особистого селянського господарства  в  с. Судилків,  вул.  Горького,   

площею 0,1018 га  кадастровий номер  6825588500: 01:008: 0577; 

1.18.  Томашевській Софії Петрівні  у  приватну  власність  земельну  ділянку для 

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

0, 2491 га  кадастровий номер  6825581800: 02:002: 0035; 

1.19. Томашевській Софії Петрівні (2/3 частки земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Томашевській Нелі Станіславівні (1/3 частка 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.Вовківчики, вул.Шевченка, № 26, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0034; 

1.20. Гончар Ліні Ігорівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   ведення 

особистого  селянського  господарства  в  с. Новичі,  вул. Черняховського, площею   

0,8118 га  кадастровий номер земельної ділянки   6825585600: 01:001: 0128; 

1.21.  Гунько Тетяні Володимирівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Гранітна, № 27, площею 0,1319 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0907;  

1.22. Прокопчуку Петру Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул.Пушкіна, № 28, площею 0,1626 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0920; 

1.23. Мурзі Дмитру Івановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Мальованка, вул.Партизанська, № 32, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 03:003: 0009; 

1.24. Дудар Тетяні Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул. Островського, № 58, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0088; 

1.25. Дудар Тетяні Миколаївні у приватну  власність  земельну  ділянку для   ведення 

особистого селянського  господарства  в  с.Велика Медведівка,  вул. Островського, № 58, 

площею  0,3796 га  кадастровий номер земельної ділянки   6825589000: 02:007: 0089; 

1.26. Бойчук Тамілі Мукіївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул. Островського, № 56, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0085; 

1.27. Бойчук Тамілі Мукіївні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   ведення 

особистого    селянського  господарства  в  с.Велика Медведівка,  вул. Островського,, 

площею   0, 4093 га  кадастровий номер земельної ділянки   6825589000: 02:007: 0086; 

1.28. Поліщук Сергію Івановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул. Островського, № 61, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0083; 

1.29. Войтович Валентині Зіфрідівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення особистого    селянського  господарства  в  с.Мальованка,  вул. Садова,  площею   

0, 6359 га  кадастровий номер земельної ділянки   6825585600: 03:001: 0021. 

1.30. Базелюк Валентині Антонівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення особистого    селянського  господарства  в  с.Мальованка,  вул. Садова,  площею   

0, 2600 га  кадастровий номер земельної ділянки   6825585600: 03:001: 0020; 

1.31. Міщук Миколі Олександровичу у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення особистого    селянського  господарства  в  с.Велика Медведівка,  вул.Молодіжна, 

№ 13, площею 0, 6012га  кадастровий номер земельної ділянки   6825589000: 02:001: 0050; 

1.32. Міщук Людмилі Петрівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул.Молодіжна, № 3, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001: 0249; 

1.33. Міщук Людмила Петрівна у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення особистого    селянського  господарства  в  с.Велика Медведівка,  вул.Молодіжна, 

№ 3, площею 0, 2772га  кадастровий номер земельної ділянки   6825589000: 02:001: 0051; 

1.34. Мілінчук Нелі Григорівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Серединці, вул.Підлісна, № 5, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0154; 

1.35. Вельгусу Леоніду Васильовичу у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення особистого    селянського  господарства  в  с. Серединці,  вул.Миру, № 246, 

площею 0, 2000 га  кадастровий номер земельної ділянки   6825587500: 01:005: 0049; 



1.36. Фомюк Тетяні Анатоліївні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення особистого    селянського  господарства  в  с.Траулин,  вул. Центральна, площею 

0, 6555 га  кадастровий номер земельної ділянки   6825589000: 05:003: 0140; 

1.37. Котик Надії Миколаївні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   ведення 

особистого    селянського  господарства  в  с.Судилків,  вул.Героїв Майдану, № 124, 

площею 0, 0708 га  кадастровий номер земельної ділянки   6825588500: 01:017: 0125; 

1.38. Михальчуку Сергію Миколайовичу у  приватну  власність  земельну  ділянку 

для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Лозичне, вул.Ляшенка Ігоря, № 61, площею 0,2148 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 04:001: 0167; 

1.39. Дударю Павлу Миколайовичу у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення особистого    селянського  господарства  в  с.Білокриниччя,  вул.Шарова, площею 

0,1442 га  кадастровий номер земельної ділянки   6825588500: 02:001: 0247; 

1.40. Дудар Ользі Петрівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   ведення 

особистого    селянського  господарства  в  с.Білокриниччя,  вул.Тітова, площею 0,5386 га  

кадастровий номер земельної ділянки   6825588500: 02:001: 0146; 

1.41. Пипич Ганні Петрівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   ведення    

особистого   селянського   господарства   в  с. Білокриниччя,  вул.Шарова, площею  0,2087 

га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825588500: 02:007: 0063; 

1.42. Новацькій Людмилі Сергіївні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Красносілка, вул. Молодіжна, № 33, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 02:001: 0186; 

1.43. Хедик Галині Петрівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   ведення 

особистого    селянського  господарства  в  с. Городище,  вул.Шкільна, площею 0,0876 га  

кадастровий номер земельної ділянки   6825582300: 01:001: 0351; 

1.44. Швець Галині Іванівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Лозичне, вул. Ігоря Ляшенка, № 44, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 04:001: 0168; 

1.45.  Швець Галині Іванівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   ведення 

особистого     селянського   господарства   в   с. Лозичне,   вул. Ігоря  Ляшенка,  №  44, 

площею  0,0469 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825588500:04:001:0169; 

1.46. Сидорчук Галині Іванівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення особистого     селянського   господарства   в   с.Жолудки,   вул. М. Франчука,         

площею  0,2356 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825585600: 02:001: 0041; 

1.47.  Сидорчуку  Олегу Валерійовичу у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення особистого  селянського господарства   в с. Жолудки, вул. М. Франчука,         

площею  0,3567 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825585600: 02:001: 0042; 

1.48.  Франчуку Івану Степановичу у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Жолудки, вул. М. Франчука, № 29, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 02:001: 0040; 

1.49.  Позняк Людмилі Андріївні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення особистого     селянського   господарства   в   с. Велика  Медведівка,   площею  

0,2092 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825589000: 02:007: 0190; 

1.50.  Костюшку  Владиславу Валерійовичу у  приватну  власність  земельну  ділянку 

для   ведення   особистого  селянського   господарства   в   с.  Мальованка, вул.Лісова, 

площею  1,3500 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825585600: 03:001: 0022; 

1.51.  Суботенку Руслану Сергійовичу у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Толстого, № 1, площею 0,1374 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0906; 

1.52.  Вильбіцькій Надії Василівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Городище, вул. П’яскорського, № 57, площею 0,0752 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:002: 0231; 

1.53.  Лабенській Антоніні Денисівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення    особистого   селянського   господарства   в   с.  Мальованка,  вул.  Партизанська, 

площею  0,8815 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825585600: 03:003: 0022; 

1.54.  Осадчому Леоніду Костянтиновичу у  приватну  власність  земельну  ділянку 

для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Хролин, вул.Лісова, № 3, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0099; 

1.55.  Свірській Валентині Іванівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення    особистого   селянського   господарства   в   с.  Мальованка,  вул.  Партизанська, 

площею  0,7700 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825585600: 03:003: 0023; 

1.56.  Ворощук Світлані Станіславівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

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

площею  0,1913 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 01:002: 0124; 

1.57.  Салаті Каріні Олександрівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

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

0,2017 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 01:002: 0123; 

1.58.  Бенещук Лесі  Вадимівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення    особистого   селянського   господарства   в   с.  Вовківці,  вул.  Радянська,      

площею  0,1629 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 01:002: 0122; 

1.59.  Письменній Валентині Миколаївні у  приватну  власність  земельну  ділянку 

для   ведення    особистого   селянського   господарства   в   с. Хролин,  площею  0,2035 га  

кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825589000: 01:003: 0102; 

1.60.  Вавруш Олені Олександрівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в  с.Судилків,  вул. Івана Франка, №  6, площею  0,1900 га  

кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825588500: 01:002: 0935; 

1.61.  Корнійчук Любові Михайлівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в  с.Вовківчики,  вул. Шевченка, № 22, площею  0,2500 га  

кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 02:002: 0033; 

1.62.  Гуцалюк Людмила Валентинівна у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення    особистого   селянського   господарства   в   с.Вовківчики,  вул. Шевченка, 

площею  0,4086 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 02:002: 0036; 

1.63.  Пасічнику Валерію Павловичу у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

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

0,3391 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 02:003: 0022; 

1.64.  Дишловому Сергію Віталійовичу у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

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

площею  0,3806 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 01:002: 0127; 

1.65.  Парфенюку Федору Володимировичу у  приватну  власність  земельну  ділянку 

для   ведення    особистого   селянського   господарства   в   с.Вовківчики,  вул. Шевченка, 

площею  0,1901 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 02:002: 0237; 

1.66.  Парфенюк Віті Володимирівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

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

площею  0,4881 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 02:003: 0200; 



1.67. Загоруй Людмилі Олексіївні  у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення  особистого селянського господарства  в с.Вовківці, вул.Лісова, площею 0,2183 га  

кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 01:002: 0126; 

1.68. Огородник Нілі Вікторівна у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

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

0,1413 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825588500: 01:010: 0101; 

1.69.  Іванівському Ігорю Миколайовичу у  приватну  власність  земельну  ділянку 

для   ведення  особистого селянського господарства  в с.Велика Медведівка, вул. Гагаріна, 

площею 0,3000 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825589000: 02:003: 0478; 

1.70. Парфенюк Олені Петрівні у приватну  власність  земельну  ділянку для   

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

0,3965 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 02:002: 0438; 

1.71.  Капелюх Олені Андріївні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

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

площею  0,4400 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 01:002: 0129; 

1.72.  Кіндліб Надії Анатоліївні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

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

0,1961 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 01:002: 0128; 

1.73.  Сосновському Віктору Олександровичу у  приватну  власність  земельну  

ділянку для  ведення  особистого селянського господарства  в с.Вовківці,  вул. 

Гвардійська, площею  0,2676 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825581800: 

01:002: 0125; 

1.74.  Демичу Григорію Лук’яновичу у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в  с.Траулин, провулок Зелений, № 1, площею  0,2052 га  

кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825589000: 05:001: 0170; 

1.75.  Нюнько Антоніні Євгенівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в  с. Велика Медведівка, вул.Молодіжна, № 15, площею  0,2500 га  

кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825589000: 02:001: 0073; 

1.76.  Гринь Наталії Володимирівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в  с. Траулин, вул.Островського, № 13, площею  0,2500 га  

кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825589000: 05:003: 0137; 

1.77. Воронович Анні Анатоліївні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення  особистого селянського господарства  в с. Мальованка,  вул. Лісова, площею  

0,4880 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825585600: 03:001: 0069; 

1.78. Мазуркевич Нелі Степанівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення  особистого  селянського господарства  в с. Мальованка,  вул. Лісова, площею  

0,2386 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825585600: 03:001: 0019; 

1.79. Козак Валентині Миколаївні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення особистого селянського господарства в  с. Новичі,  вул. Черняховського, площею  

0,3095 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825585600: 01:003: 0043; 

1.80. Колесник Олені Миколаївні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

ведення    особистого   селянського   господарства   в   с. Лозичне ,  вул.Вишнева, площею  

0,1500 га  кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825588500: 04:001: 0172; 

1.81. Кравець Людмилі Валентинівні у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

номер  земельної  ділянки   6825589000: 05:001: 0168; 

1.82.  Гордійчуку Василю Григоровичу у  приватну  власність  земельну  ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в  с. Судилків, вул Князя Володимира, № 22, площею  0,1317 га  

кадастровий  номер  земельної  ділянки   6825588500: 01:008: 0578; 

1.83. Гамідову Назару Романовичу (1/2 частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), Шевчук Наталії Михайлівні (1/2 частка 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. Гранітна, № 34, площею 0.1321 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0877. 

2. Власники земельних ділянок при здійснені діяльності, пов’язаної з порушенням 

поверхневого шару ґрунту, зобов’язані 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.  

 

 

 

Сільський голова        Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         


