
 

              

                                                                                                                                                    

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

29 липня  2020 року с. Судилків №    23 

    

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

надання земельних ділянок у власність 

громадянам 

 

 Розглянувши заяви громадян, розроблені технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), відповідно до ст. 25 Закону 

України  «Про землеустрій», ст. 118, 121, 186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та надати: 

1.1. Гринюку Петру Валентиновичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Городище, вул. Зелена, № 6, площею 0,1150 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300: 01:002:0440; 

1.2. Бунтовській Ользі Григорівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Траулин, площею 0,1986 га кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0169; 

1.3. Адамчуку Анатолію Ананійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Садова площею 0,2600 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0156; 

1.4. Дем’янчук Людмилі Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Садова площею 0,1023 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0160; 

1.5. Бенещук Наталії Федорівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Лісова, площею 0,2089 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0157; 

1.6. Бондарук Ніні Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Радянська площею 0,1076 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0158; 

1.7. Гуцалюк Ніні Федорівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Вовківчики, вул. Подільська площею 0,2766 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0040; 



1.8. Бенещуку Сергію Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Вовківчики, вул. Шевченка площею 0,1155 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0039; 

1.9. Підгурному Миколі Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Вовківчики, вул. Гагаріна площею 0,3610 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0038; 

1.10.  Вільчинській Валентині Петрівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Гвардійська площею 0,1554 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0159; 

1.11. Пахар Оксані Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Вовківці, вул. Радянська площею 0,3944 га 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0161; 

1.12. Малецькому Йосипу Петровичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,2984 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:003: 0002; 

1.13. Семенюк Валентині Степанівні у приватну власність земельну ділянку для 

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

0,1800 га кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0043; 

1.14. Войтюку Олександру Володимировичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Судилків, вул. Бриківська площею 0,1935 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0965; 

1.15. Франчук Галині Степанівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

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

0,1581 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:007: 0092; 

1.16. Войтюку Михайлу Савичу у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків площею 0,0600 га кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:017: 0128; 

1.17. Сабайдашу Дмитру Івановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Центральна, № 57, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0042; 

1.18. Нюнько Антоніні Євгенівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Велика Медведівка, вул. Молодіжна, 15  площею 

0,4468 га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001: 00057; 

1.19. Самкову Юрію Володимировичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Хролин, вул. 0.Кошового,  площею 0,0952 

га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0106; 

1.20. Самкову Володимиру Анатолійовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Ватутіна, № 22, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000: 01:007: 0007; 

1.21. Самкову Володимиру Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Хролин, вул. Ватутіна № 22,  площею 

0,4039га кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:007: 008; 

1.22. Коробенюку Миколі Івановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Центральна, № 59, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0040; 

1.23. Коробенюк Світлані Миколаївні в у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Пашуки, вул. Загребельна, площею 0,3300 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0051; 

1.24. Фом’юку Віталію Анатолійовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Траулин, вул. Центральна, № 46, площею 0,2179 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0139; 



1.25. Стецюк Наталії Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Городище, вул.Партизанська, № 12, площею 0,0514 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 01:002: 0243; 

1.26. Стецюк Наталія Миколаївна у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Городище, вул. Партизанська, площею 0,3281 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:002: 0244; 

1.27. Гуцалюк Ніні Федорівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

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

с. Вовківчики, вул. Подільська, № 19, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825581800: 02:002: 0037; 

1.28. Стецюк Марії Климівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

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

с.Пашуки, вул.Загребельна, № 37, площею 0,1963 га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825582300: 03:002: 0041; 

1.29. Стецюку Юрію Сергійовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Пашуки, вул. Загребельна , № 40, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:002: 0039; 

1.30. Дударю Миколі Петровичу  у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Хролин, вул. Центральна, площею 0,2635 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0104; 

1.31. Дударю Миколі Петровичу  у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Хролин, вул. Центральна , № 16, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0105; 

1.32. Дудар Валентині Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Хролин, вул. Центральна, № 16, площею 0,0686 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 01:003: 0103; 

1.33. Максимчук Світлані Петрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Пашуки площею 0,0754 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0050; 

1.34. Швецю Юрію Васильовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул. Молодіжна, № 2, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:003: 0076; 

1.35. Швецю Юрію Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Велика Медведівка, вул.Молодіжна, площею 0,2864 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:003: 0082; 

1.36. Девель Аліні Едуардівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул.Бриківська, площею 0,1957 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0954; 

1.37. Кузьміну В’ячеславу Володимировичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Траулин, вул. Молодіжна, № 39, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0143; 

1.38. Шуляк Надії Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Судилків, вул. Бриківська, площею 0,2263 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0958; 

1.39. Ковальчук Галині Пилипівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Судилків, вул.Красносільська, площею 0,1227 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:010: 0103; 

1.40. Нюньку Василю Олександровичу у приватну власність земельну ділянку для 

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

площею 0,1500 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001: 0055; 



1.41. Нюньку Василю Олександровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул.Партизанська, № 16, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001: 0054; 

1.42. Скальській Наталії Василівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул.Партизанська, № 10, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001: 0058; 

1.43. Скальській Наталії Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

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

0,3440 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001: 0059; 

1.44. Шостак Наталії Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Велика Медведівка, вул. Молодіжна, № 25, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001: 0053; 

1.45. Шостак Наталії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Велика Медведівка, вул. Молодіжна, № 25 площею 

0,2790 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001: 0056; 

1.46. Коберник Надії Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Хролин площею 0,2646 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000: 01:001: 0155; 

1.47. Гончар Валентині Мефодіївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Рудня-Новенька, вул.Тараса Шевченка, № 21, площею 0,2042 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 05:005: 0631; 

1.48. Коломійчук Валентині Євгенівні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Серединці, вул. Миру площею 0,1486 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0159; 

1.49. Нечипорук Олені Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Толстого, № 26 А, площею 0,2300 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0946; 

1.50. Шкорбатюк Вірі Герасимівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Траулин, вул. Комсомольська, № 11, площею 0,2106 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0179; 

1.51. Меленчук Фаїні Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Судилків, вул. Красносільська площею 0,0688 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:010: 0404; 

1.52. Талімончук Тетяні Іванівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Пашуки, вул. Олега Кошового площею 0,1950 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0049; 

1.53. Талімончук Тетяна Іванівна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Пашуки, вул. Олега Кошового, № 29, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0048; 

1.54. Кармашу Володимиру Віталійовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Лозичне, вул. Ігоря Ляшенка, № 50, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 04:001: 0181; 

1.55. Дінку Миколі Володимировичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

номер земельної ділянки  6825582300: 02:001: 0089; 



1.56. Гуменюк Надії Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Городище, вул. Вітряки, № 5, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0363; 

1.57. Ніколенко Тетяні Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул.Шевченка, № 55, площею 0,1884 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0587; 

1.58. Михальчуку Олександру Володимировичу  у приватну  власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в с. Серединці, вул.Миру, № 29, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0100; 

1.59. Троц Олені Леонідівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

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

с. Траулин, вул.Островського, № 9, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825589000: 05:003: 0151; 

1.60. Троц Олені Леонідівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Траулин, вул. Островського площею 0,4058 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0152; 

1.61. Троцу Роману Олександровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Траулин, площею 0,1638 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0147; 

1.62. Марчук Валентині Петрівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0155; 

1.63. Іщенку Петру Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва індивідуальних гаражів в с.Судилків, вул. Шкільна, 3 площею 0,0030 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0588; 

1.64. Столярчук Ользі Никанорівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)   в с. Жолудки, вул.М.Франчука, № 39, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825585600: 02:005: 0009; 

1.65. Ковалику Володимиру Павловичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)   в с.Траулин, вул. Центральна, № 4, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0146; 

1.66. Скальському Олександру Васильовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с.Траулин, вул. Островського, № 7, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825589000:05:003: 0159; 

1.67. Скальському Олександру Васильовичу  у приватну власність земельну ділянку 

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

0,1597 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0160; 

1.68. Дударю Миколі Олександровичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с.Траулин, вул. Зарічна, № 48, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825589000: 05:001: 0174; 

1.69. Данюк Тетяні Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для будівництва 

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

в с. Білокриниччя, вул.Юрія Гагаріна, № 27, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної 

ділянки  6825588500: 02:001: 0447; 

1.70. Мельнику Миколі Івановичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка)  в с. Судилків, вул. Бриківська, № 29, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0964; 

1.71. Колбі Марії Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Судилків, вул.Тітова, № 29, площею 0,1171 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0591; 

1.72. Огільбі Ірині Борисівні у приватну власність земельну ділянку для будівництва і 

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

в с. Судилків, вул. Вишнева, № 2, площею 0,1603 га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825588500: 01:002: 0998; 

1.73. Пахольській Людмилі Сергіївні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Судилків, вул. Валі Котика, № 1, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:002: 1911; 

1.74. Коломієць Галині Володимирівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Серединці, вул. Підлісна, № 33, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0162; 

1.75. Іванюк Катерині Адамівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Велика Медведівка, вул. Молодіжна площею 0,3300 

га, кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 02:001: 0060; 

1.76. Тимощук Людмилі Миколаївні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Пашуки, вул.О.Кошового, № 18, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0052; 

1.77. Ящук Іванні Йосипівні у приватну власність земельну ділянку для будівництва і 

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

в с. Траулин, вул.Молодіжна, № 20, площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки  

6825589000: 05:003: 0161; 

1.78.  Ящук Іванні Йосипівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Траулин, вул. Молодіжна площею 0,2774 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0158; 

1.79. Тихонюк Ользі Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с.Серединці, вул. Підлісна, № 35, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0160; 

1.80. Тихонюк Ользі Олександрівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Серединці, вул. Підлісна, площею 0,2967 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825587500: 01:004: 0161 

1.81. Столярчук Ользі Никанорівні у приватну власність земельну ділянку для  ведення  

особистого селянського господарства в с. Жолудки, вул.М.Франчука, площею 0,3063 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825585600: 02:003: 0025. 

1.82. Щербатюку Миколі Івановичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Судилків, вул. Тітова, № 42, площею 0,1500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0590; 

1.83. Березі Валерію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Городище, вул. Валі Котика, № 7, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0352; 

1.84. Березі Валерію Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку  для 

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

0,2151 га, кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 01:001: 0361; 



1.85. Тарабан Ганні Марківні у приватну власність земельну ділянку  для ведення  

особистого селянського господарства в с. Вовківчики, вул. Гагаріна, площею 0,1515 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0042; 

1.86. Навроцькій Галині Іллінічні у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с. Судилків, вул. Лермонтова, №25, площею 0,1016 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0970. 

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.   

 

 

 

В.о.сільського голови,  

секретар сільської ради                             Алла ТОВСТЮК 

 


