
 

   

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

57 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

18 червня  2020року              с. Судилків №   5 

    

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. Максимович Петро Йосипович у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Рудня-Новенька, вул. Тараса Шевченка, № 26, площею 0,25 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 05:003: 0077; 

1.2. Вильбіцька Надія Василівна у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Городище, площею 0,1752 га кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300: 01:001:0355; 

1.3. Жомир Тетяна Дмитрівна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.  Хролин, вул. Кільцева, № 10, площею 0,2006 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:001:0153; 

1.4. Голуб Анастасія Ничипорівна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Серединці, вул.Миру, № 205, площею 0,25 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0157; 

1.5. Голуб Анастасія Ничипорівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Серединці, площею 0,2427 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0158; 

1.6. Срібна Наталія Михайлівна (1/2 частка земельної ділянки відповідно до часток у 

домоволодінні), Срібний Роман Ярославович (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. Поляна, вул. Джиготи, № 79, площею 0.1451 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825585600:04:001:0167;  

1.7. Шиманська Любов Пилипівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Судилків, вул. Горького, площею 0,1041 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:008:0680; 

1.8. Верхогляд Сергій Іванович у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Об’їздна, № 42, площею 0,1290га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:008:0580; 

1.9. Мазяр Лариса Іванівна у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Климентовичі, вул. Старкова, № 3, площею 0,2067 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 03:001:0139; 

1.10. Ткачук Тетяна Анатоліївна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Красносілка, вул. Центральна, №11, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 02:001: 0286; 

1.11.  Ткачук Тетяна Анатоліївна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Красносілка, вул.Центральна, площею 0,0597 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 02:001:0086; 

1.12.  Краєвська Оксана Володимирівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Судилків, вул. Горького, площею 0,0690 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:008:0581; 

1.13. Груша Валентина Максимівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Судилків, площею 0,1016 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008:0583; 

1.14. Лінник Володимир Миколайович у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Толстого, № 14, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002:0936; 

1.15. Чайка Лідія Іванівна у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул. Горького, № 41, площею 0,0983 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500:01:008:0582; 

1.16. Чорноус Василь Павлович у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Вовківці, вул. Садова, площею 0,1579 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0132; 

1.17.  Цибульська Світлана Вячеславівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Вовківці, вул. Лісова, площею 0,2420 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002:0133; 

1.18.  Гуля Віталій Володимирович у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,3513 га кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0136; 

1.19 Маринін Микола Іванович у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Білокриниччя, вул. Шарова, № 47.  площею 0,2114 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 02:001: 0137; 

1.20. Мовчан Тетяна Василівна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Юрія Гагаріна, № 48, площею 0,1950 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0934; 

1.21. Михальчук Олександр Якович у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в с.Хролин, вул.Кільцева, № 8А, площею 0,1673 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0152; 

1.22.  Корнійчук Ганна Василівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Мальованка, вул. Садова, площею 0,8200 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 05:023: 0570; 

1.23.  Колот Валентин Федорович у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,3438 га кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:001: 0135; 

1.24.  Верхогляд Олександр Іларіонович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Новичі, вул. Гагаріна, площею 0,2900 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:001: 0130; 

1.25.  Верхогляд Віталій Олександрович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Новичі, вул. Шевченка, площею 0,2999 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:001: 0133; 

1.26. Верхогляд Валентина Дмитрівна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Новичі, вул. Гагаріна, №26, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600:01:001:0134; 

1.27. Вовчик Ганна Адамівна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Новичі, вул. Черняховського, № 49, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:001: 0529; 

1.28.  Мельник Анна Володимирівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лозичне, вул.Валі Котика, площею 

0,2101 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 04:001: 0473; 

1.29. Мельник Антоніна Омельянівна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Лозичне, вул. Валі Котика, № 8, площею 0,0899 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:04:001:0170; 

1.30. Мельник Антоніна Омельянівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лозичне, вул.Валі Котика, площею 

0,1168 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 04:001: 0171; 

1.31. Хомяк Олена Дмитрівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Красносілка, площею 0,1275 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:010:0099; 

1.32. Козік Христина Семенівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Велика Медведівка, площею 0,1347 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0091; 

1.33. Козік Христина Семенівна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Велика Медведівка, вул. Островського, № 54, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:007:0090; 

1.34. Мамчур Юрій Іванович у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Велика Медведівка, вул. Гагаріна, № 31, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:003:0080; 

1.35.  Мамчур Юрій Іванович у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Велика Медведівка, вул. Гагаріна, площею 

0,5637 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:003: 0079; 

1.36. Муляр Ганна Андріївна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Велика Медведівка, вул. Молодіжна, № 21, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:001:00152; 



1.37. Муляр Ганна Андріївна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Велика Медведівка, вул. Молодіжна, № 21, 

площею 0,3000 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001: 0153  ; 

1.38. Муляр Петро Петрович у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Велика Медведівка, вул. Б. Хмельницького, 

площею 0,1409 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001: 0052; 

1.39. Муляр Ольга Петрівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Велика Медведівка, вул.Молодіжна, № 40А, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:003:0089; 

1.40. Муляр Ольга Петрівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Велика Медведівка, вул. Молодіжна, № 40 А, 

площею 0,2892 га кадастровий номер земельної ділянки 6825589000: 02:003: 0077; 

1.41. Ліснічук Лідія Андріївна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Велика Медведівка, вул.Молодіжна, № 44, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:003:0078; 

1.42. Довгалюк Роман Миколайович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Поляна, вул. Залізнична, площею 0,3414 

га кадастровий номер земельної ділянки 6825585600: 04:003: 0194; 

1.43. Мазяр Сергій Борисович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Климентовичі, вул. Старкова, № 15, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:06:004:0096; 

1.44. Жук Людмила Володимирівна у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,6263 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0437; 

1.45. Жук Микола Петрович у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Вовківчики, вул.Гагаріна, площею 0,4336 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0240; 

1.46. Шадюк Михайло Володимирович у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,1830 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0130; 

1.47. Слободенюк Юлія Олександрівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Вовківці, вул. Лісова, площею 0,1635 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0134; 

1.48. Стукан Валентина Кирилівна у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,2622 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0131; 

1.49. Верхогляд Ганна Онисіївна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Новичі, вул. Гагаріна, № 20, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600:01:001:0429; 

1.50. Верхогляд Ганна Онисіївна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Новичі, площею 0,3991 га кадастровий номер 

земельної ділянки  6825585600: 01:001:0428; 

1.51. Рокицька Людмила Михайлівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Серединці, вул.Підлісна, № 25, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500:01:004:0155; 

1.52. Кравець Людмила Валентинівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Траулин, вул.Зарічна, № 2, площею 

0,0592 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0378; 



1.53. Гарбар Володимир Борисович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Кільцева, № 45, площею 0,1749 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000:01:001:0154; 

1.54. Гарбар Володимир Борисович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Хролин, вул. Кільцева,  площею 0,1491 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0254; 

1.55. Черняк Сергій Анатолійович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Траулин, вул.Островського, № 31, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:05:003:0148; 

1.56. Черняк Сергій Анатолійович у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,3241 га кадастровий номер 6825589000: 05:003: 0149; 

1.57. Василишина Галина Володимирівна у приватну  власність земельну ділянку 

для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Серединці, вул. Молодіжна, № 8-А, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825587500:01:004:0156; 

1.58. Васик Надія Костянтинівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул.Лугова, №  16, площею 0,1208 га, кадастровий 

номер земельної ділянки земельної ділянки  6825588500:01:002:0940; 

1.59. Швець Вадим Миколайович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул.Гагаріна, №  17, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:003:0281; 

1.60. Чорноус Люся Іванівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул.Лісова, площею 0,2111 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0139; 

1.61. Хмельнича Ольга Іванівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Гвардійська, площею 0,3000 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0135; 

1.62. Жеребець Анатолій Іванович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул.Садова, площею 0,1490 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0140; 

1.63. Кузнецова Інна Андріївна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Лісова, площею 0,3094 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0137; 

1.64. Стукан Віктор Сергійович у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул.Радянська, площею 0,1126 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0138; 

1.65. Шадюк Раїса Андріївна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Гвардійська, площею 0,1600 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0136; 

1.66.  Пасічник Майя Миколаївна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківчики, вул.Подільська, площею 0,2685 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:003: 0459; 

1.67. Чижинський Василь Анатолійович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Лозичне, вул.Вишнева, №  42, площею 0,2472 га, кадастровий 

номер земельної ділянки земельної ділянки  6825588500:04:001:0110; 

1.68. Поліщук Антоніна Василівна у приватну власність земельну ділянку для 

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



Хмельницького, площею 0,2023 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 

02:001: 0241; 

1.69. Поліщук Володимир Васильович у приватну власність земельну ділянку для 

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

Хмельницького, площею 0,2573 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 

02:001: 0253; 

1.70. Кузьміна Галина Михайлівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

номер земельної ділянки  6825589000:05:003:0345; 

1.71. Кузьміна Галина Михайлівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Траулин, вул.Валі Котика, № 13, 

площею 0,5824 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0347; 

1.72. Сослюк Микола Михайлович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Пирогова, №  17, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:001:0348; 

1.73. Михальчук Олександра Іванівна у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,1946 а кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0176; 

1.74. Михальчук Олександра Іванівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Траулин, вул. Комсомольська, №6, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:05:001:0175; 

1.75. Захуцька Софія Кирилівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Пашуки, вул. Радгоспна,  площею 0,3480га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0238; 

1.76. Захуцька Ніна Михайлівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Пашуки, вул. Радгоспна,  площею 0,1720га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0239; 

1.77. Дмитерко Оксана Дмитрівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Івана Франка, № 19, площею 0,1406 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0941; 

1.78. Дудник Валентина Василівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Траулин, площею 0,2000 га кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0161; 

1.79. Поліщук Антоніна Василівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул. Богдана Хмельницького, № 9, площею 

0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000:02:001:0242; 

1.80. Мусійчук Світлана Іванівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Красносілка, вул. Молодіжна, № 25, площею 0,1506га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:02:001:0087; 

1.81. Лабунець Ірина Ярославівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Вишнева, № 13, площею 0,1432га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0942; 

1.82. Бондарчук Світлані Степанівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Судилків, площею 0,1500 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:017: 0127; 



1.83. Бондарчук Світлані  Степанівні у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Героїв Майдану, № 132, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:017:0126; 

1.84. Юзькова Валентина Василівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Рудня-Новенька, вул. Тараса Шевченка 

площею 0,2173 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 05:005: 0426; 

1.85. Юзькова Валентина Василівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Рудня-Новенька, вул.Тараса Шевченка, № 47, площею 0,2155 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:05:005:0425; 

1.86. Суконник Тетяна Олександрівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Івана Франка, № 7, площею 0,2439 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0944; 

1.87. Ребекевша Микола Власович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Толстого, № 26, площею 0,0700 га, кадастровий 

номер земельної ділянки земельної ділянки  6825588500:01:002:0947; 

1.88. Калюжнюк Світлана Володимирівна у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,2100 га кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:001: 0132; 

1.89. Войнаровський Станіслав Йосипович у приватну власність земельну ділянку 

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

0,1108 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0153; 

1.90. Гуменюк Оксана Олександрівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Вовківці, вул. Лісова, площею 0,0843 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0141; 

1.91. Швець Володимир Володимирович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Новичі, вул. Шевченка, площею 0,5292 

га кадастровий номер 6825585600: 01:001: 0131; 

1.92. Рибачок Наталя Миколаївна у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,3300 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0150; 

1.93. Комар Олександр Васильович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Лугова, № 11, площею 0,1086 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  земельної ділянки  6825588500:01:002:0945; 

1.94. Хедик Василь Володимирович у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,2479 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0152; 

1.95. Слободенюк Ніна Миколаївна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Траулин, вул. Центральна, № 33, площею 0,2196 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000:05:001:0115; 

1.96. Білоус Микола Миколайович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

номер земельної ділянки  6825585600:04:003:0295; 

1.97. Кузьмінська Катерина Миколаївна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Новичі, вул.Черняховського, № 6, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:01:001:0116; 



1.98. Вересюк Федір Анатолійович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. 50-років Перемоги, 

площею 0,1682 га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0584; 

1.99. Куркевич Світлана Петрівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Рудня-Новенька, провул. Партизанський, № 8, площею 0,2500 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:05:005:0228; 

1.100. Осадчук Марія Петрівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с.Новичі, вул.Черняховського, площею 0,5200 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 01:001: 0129; 

1.101. Рабощук Галина Володимирівна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Пашуки, площею 0,1244 га кадастровий 

номер 6825582300: 03:001: 0247; 

1.102. Ворощук Володимир Петрович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Лісова площею 0,3000 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0154; 

1.103. Рибачок Андрій Станіславович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с.Вовківці, площею 0,1715 га кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0106; 

1.104. Грабощук Григорій Петрович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Вовківці, вул. Жовтнева, № 11, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800:01:002:0155; 

1.105. Івасюк Анатолій  Васильович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Городище, вул. Набережна, № 14, площею 0,1785 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300:01:002:0242; 

1.106. Матвєєв Олександр Олексійович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Гранітна, №36, площею 0,1828 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0949; 

1.107. Коломійчук Валентина Євгенівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Серединці, вул. Миру, № 175, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500:01:004:0459; 

1.108. Павловська Наталія Миколаївна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Рудня-Новенька, вул.Тараса Шевченка, № 1, площею 0,1600 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:05:001:0003; 

1.109.  Васик Дмитро Миколайович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Рудня-Новенька, вул. Тараса Шевченка, № 4, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:05:002:0005; 

1.110. Биковська Ніла Анатоліївна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Рудня-Новенька, вул. Тараса Шевченка, № 2, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:05:002:0006; 

1.111. Базелюк Віктор Олександрович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Мальованка, вул. Партизанська, № 19, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600:03:003:0026; 



1.112. Базелюк Віктор Олександрович  у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,5175 га кадастровий номер 6825585600: 03:003: 00025; 

1.113. Шако Світлана Олександрівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Мальованка, вул. Садова, № 6, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600:03:001:0025; 

1.114. Кордас Олексій Павлович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Рудня-Новенька, вул.Тараса Шевченка, № 45, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:05:005:0127; 

1.115. Шемчук Тетяна Миколаївна у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Городище, вул. Вітряки,  площею 

0,1552 га кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0358; 

1.116. Іонова Аліса Валентинівна у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Городище, вул. Валі Котика, № 8  площею 

0,0933 га кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0359; 

1.117. Чайка Марія Лук’янівна у приватну власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Траулин, вул. Зарічна, № 25,  площею 0,2500 га кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0173; 

1.118. Прус Богдан Миколайович у приватну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Бриківська,  площею 0,0733 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0952; 

1.119. Прус Богдан Миколайович у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул.Бриківська, № 23, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0950; 

1.120. Самков Володимир Никифорович у приватну власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства в с. Хролин, вул. О. Кошового,  площею 

0,1817 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0206; 

1.121. Франківський Олександр Болеславович у приватну  власність земельну 

ділянку для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Зої Космодем’янської, № 1, площею 

0,1235 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0951; 

1.122. Серветник Людмила Іванівна у приватну  власність земельну ділянку для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Білокриниччя, вул.Шарова, № 28, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:02:005:0033; 

1.123. Гринь Наталія Володимирівна у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,1500 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0248. 

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 

 


