
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

31 травня 2017 року                              с.Судилків                               № 13 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок (в натурі) 

на місцевості 

 

           Розглянувши звернення громадян, відповідно до Закону України  «Про землеустрій», 

ст. ст. 89,118, 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.  Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної 

власності: 

1.1. Гордійчук Тетяні Михайлівні   орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с. Судилків по вул. Ярослава Мудрого, №2  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.2. Циган Ніні Василівн   орієнтовною площею 0,14 га для  будівництва та 

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

в с. Красносілка по вул. Центральній, №38  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.3. Михалюк Валентині Григорівні   орієнтовною площею 0,15 га для  будівництва та 

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

в с. Судилків по вул. Довженка, №9  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.4. Нечипорук Олені Миколаївні   орієнтовною площею 0,06 га для  будівництва та 

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

в с. Судилків по вул. Толстого, №26  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.5. Ткач Ірині Анатоліївні, Ткачу Володимиру Анатолійовичу, Ткач  Валентині 

Михайлівні  орієнтовною площею 0,19 га для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Судилків по вул. 

Ю.Гагаріна, №4  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.6. Шевчук Галині Олександрівні   орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с. Серединці по вул.Миру, №89  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.7. Шевчук Галині Олександрівні  орієнтовною площею 0,35 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Серединці по вул.Миру, №89  Шепетівського 

району Хмельницької області ; 

1.8. Матвійчуку Сергію Валентиновичу   орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Траулин по вул.Центральній, №52  Шепетівського району 

Хмельницької області; 



1.9. Теслюку Анатолію Миколайовичу   орієнтовною площею 0,25 га для  ведення 

особистого селянського господарства  в с. Серединці по вул.Молодіжній, №9  

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.10. Шевчуку Олександру Вікторовичу   орієнтовною площею 0,04 га для  ведення 

особистого селянського господарства  в с. Судилків по вул.Набережній, №27  

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.11. Шевчуку Олександру Вікторовичу   орієнтовною площею 0,08 га для  ведення 

особистого селянського господарства  в с. Судилків по вул.Набережній  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.12. Шевчуку Олександру Вікторовичу   орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)   в с. Судилків по вул.Набережній, №27  Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.13. Григор’євій Надії Павлівні  орієнтовною площею 0,06 га для  ведення особистого 

селянського господарства  в с. Судилків по вул.Гранітній, №39  Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.14. Косовській Антоніні Володимирівні   орієнтовною площею 0,31 га для  ведення 

особистого селянського господарства  в с.Лозичне по вул.Вишневій  Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.15. Косовській Антоніні Володимирівні   орієнтовною площею 0,05 га для  ведення 

особистого селянського господарства  в с.Лозичне по вул.Ю.Гагаріна  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.16. Косовській Антоніні Володимирівні   орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)     в с.Лозичне по вул.Вишневій, №29,  Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.17. Поповій Катерині Андріївні  орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с.Траулин по вул.Центральній, №50,  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.18. Конончуку Василю Олександровичу  орієнтовною площею 0,1764 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)     в с.Судилків по вул.Ватутіна, №19,  Шепетівського району 

Хмельницької області, кадастровий номер земельної ділянки 6825588500:01:002:0705. 

         2.  Виготовлені матеріали громадянам подати на розгляд та затвердження сесії 

сільської ради. 

 

 

          Сільський голова                            ____________________                     Т.М. Котик 



 


