
 

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

16 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

15 листопада 2017 року            с.Судилків                                 №14 
 

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. 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. Рудому Ярославу Івановичу орієнтовною площею 0,2034 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Климентовичі по вул. Лісовій, №4 Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.2. Леонцю Віктору Михайловичу орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Траулин по вул. Зарічній, №42 А Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.3. Леонцю Віктору Михайловичу орієнтовною площею 0,05 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Траулин по вул. Зарічній, №42 А 

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.4. Ханич Зінаїді Василівні орієнтовною площею 0,045 га для  ведення особистого 

селянського господарства в с. Судилків по вул. Героїв Майдану Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.5. Бадюку Олександру Степановичу орієнтовною площею 0,30 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків по вул. Красносільській  

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.6. Гризі Ользі Анатоліївні орієнтовною площею 0,15 га для  ведення особистого 

селянського господарства в с. Судилків по вул. Островського  Шепетівського району 

Хмельницької області; 



1.7. Коваль Надії Михайлівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Пашуки по вул. Центральній, №46 Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.8. Коваль Надії Михайлівні орієнтовною площею 0,40 га для  ведення особистого 

селянського господарства в с. Пашуки по вул. Центральній, №46 Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.9. Лавруку Віталію Васильовичу орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Вовківці по вул. Лісовій, №17 Шепетівського району Хмельницької області; 

1.10. Лавруку Віталію Васильовичу орієнтовною площею 0,15 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківці по вул. Лісовій  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.11. Лавруку Віталію Васильовичу орієнтовною площею 0,15 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківці по вул. Садовій  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.12. Лавренюк Світлані Володимирівні орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Вовківчики по вул. Подільській, №31 Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.13. Лавренюк Світлані Володимирівні орієнтовною площею 0,28 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківчики по вул. Подільській, №31 

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.14. Лавренюк Світлані Володимирівні орієнтовною площею 0,60 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Вовківчики по вул. Подільській  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.15. Самкову Миколі Михайловичу орієнтовною площею 0,15 га для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків по вул. Польовій Шепетівського району Хмельницької області; 

1.16. Марцінковському Сергію Леонідовичу  орієнтовною площею 0,12 га для  

індивідуального садівництва в с. Новичі по вул. Черняховського, №30  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.17. Марцінковській Наталії Михайлівні орієнтовною площею 0,12 га для  

індивідуального садівництва в с. Новичі по вул. Черняховського, №32  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.18. Дикуну Віктору Івановичу орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків по вул. Гагаріна, №2  Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.19. Грицаю Василю Савовичу орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Судилків по провул.Шевченка, №14  Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.20. Цупріяну Олександру Вікторовичу орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків по вул.Горького, №23  Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.21. Довгалюк Ларисі Василівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Поляна по вул.Шкільній, №56  Шепетівського району Хмельницької області; 



1.22. Довгалюк Ларисі Василівні  орієнтовною площею 0,17 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Поляна по вул.Шкільній, №56  Шепетівського 

району Хмельницької області ; 

1.23. Ліховідовій Марії Петрівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Климентовичі по вул.В.Котика, №1  Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.24. Стецюк Тетяні Василівні   орієнтовною площею 0,14 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Поляна по вул.Шкільній, №54  Шепетівського 

району Хмельницької області ; 

1.25. Стецюк Тетяні Василівні   орієнтовною площею 0,24 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Поляна по вул.Залізничній   Шепетівського 

району Хмельницької області ; 

1.26. Стецюк Тетяні Василівні   орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Поляна по вул.Шкільній, №54  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.27. Дикуну Віктору Івановичу орієнтовною площею 0,13 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с. Судилків по вул. Гагаріна, №2  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.28. Семенець Світлані Феодосіївні   орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Поляна по вул.Молодіжній №16  Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.29. Семенець Світлані Феодосіївні   орієнтовною площею 0,02 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с. Поляна по вул. Молодіжній, №16  

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.30. Семенець Світлані Феодосіївні   орієнтовною площею 0,10 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с. Поляна по вул. Молодіжній  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.31. Хрипливій Олені Олександрівні   орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Серединці по вул.Миру №87  Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.32. Хрипливій Олені Олександрівні   орієнтовною площею 0,61 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с.Серединці по вул.Миру №87  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.33. Леонець Ніні Савівні   орієнтовною площею 0,10 га для    ведення особистого 

селянського господарства  в с.Судилків по вул.Княгині Ольги   Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.34. Яковлєву Олександру Васильовичу   орієнтовною площею 0,08 га для    

ведення особистого селянського господарства  в с.Судилків по вул.Княгині Ольги    

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.35. Яковлєву Олександру Васильовичу   орієнтовною площею 0,07 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків по вул.Княгині Ольги, №25   Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.36. Палій Валентині Володимирівні орієнтовною площею 0,10 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с.Судилків по вул.Героїв Майдану   

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.37. Палій Валентині Володимирівні орієнтовною площею 0,10 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с.Судилків по вул.Красносільській    

Шепетівського району Хмельницької області; 



1.38. Чайці Дмитру Михайловичу    орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Траулин по вул.Комсомольській, №7   Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.39 Попову Руслану Дмитровичу  орієнтовною площею 0,15 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с.Траулин по вул.Центральній, №50    

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.40. Попову Руслану Дмитровичу  орієнтовною площею 0,10 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с.Траулин по вул.Центральній    Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.41. Попову Руслану Дмитровичу  орієнтовною площею 0,10 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с.Траулин по вул.Центральній     Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.42. Попову Руслану Дмитровичу  орієнтовною площею 0,19 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с.Траулин по вул.Островського     Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.43. Пісній Таїсії Вікторівні  орієнтовною площею 0,16 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с.Березна по вул.І.Швеця, №5    Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.44. Сабадишиній Галині Никонівні   орієнтовною площею 0,11 га для    ведення 

особистого селянського господарства  в с.Судилків по вул.Гранітній, №70   

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.45. Сабадишиній Галині Никонівні   орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків по вул.Гранітній, №70   Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.46. Пясковському Валерію В’ячеславовичу    орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Поляна по вул.Залізничній, №37а   Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.47. Пясковській  Неонілі Дмитрівні  орієнтовною площею 0,15 га для  ведення 

особистого селянського господарства  в с.Поляна по вул.Залізничній, №37а   

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.48. Кошкіній Олені Дмитрівні    орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Хролин по вул.Центральній, №34  Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.49. Кошкіній Олені Дмитрівні орієнтовною площею 0,31 га для  ведення 

особистого селянського господарства  в с.Хролин по вул.Центральній, №34  

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.50. Рудому Івану Васильовичу    орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Новичі по вул.Шевченка, №11  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.51. Рудому Івану Васильовичу    орієнтовною площею 0,18 га для  ведення 

особистого селянського господарства  в с.Новичі по вул.Шевченка, №11  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.52. Рудому Івану Васильовичу    орієнтовною площею 0,09 га для  ведення 

особистого селянського господарства  в с.Новичі по вул.Шевченка  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.53. Шемчуку Миколі Володимировичу орієнтовною площею 0,15 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в с.Городище по вул.Сонячній, №35  Шепетівського району 

Хмельницької області.  

         2.  Виготовлені матеріали громадянам подати на розгляд та затвердження сесії 

сільської ради. 

 

 

          Сільський голова                                                Т.М. Котик 
 


