
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

20 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

16 лютого 2018 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», 

статей 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.  Дудар Раїсі Анатоліївні орієнтовною площею 0,21 га для  ведення особистого 

селянського господарства в с.Савичі по вул.Партизанська, № 21 Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.2. Шепелєву Іллі Сергійовичу орієнтовною площею 0,17 га для  будівництва та 

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

в с.Судилків по вул.Набережній, №15  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.3. Башкатову Юрію Віталійовичу орієнтовною площею 0,15 га для  будівництва та 

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

в с.Судилків по вул.Незалежності, Шепетівського району Хмельницької області; 

1.4. Лісовській Нелі Євгенівні  орієнтовною площею 0,30 га для  ведення особистого 

селянського господарства в с.Городище по вул.Лісок  Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.5. Лісовській Нелі Євгенівні орієнтовною площею 0,06 га для  ведення особистого 

селянського господарства в с.Городище по вул.Лісок  Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.6.Башистій Галині Олександрівні орієнтовною площею 0,20 га для  будівництва та 

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

в с.Судилків по вул.Лермонтова,№ 24 Шепетівського району Хмельницької області; 

1.7.Башистій Галині Олександрівні орієнтовною площею 0.15 га для  ведення 

особистого селянського господарства   в с.Судилків по вул.Івана Франка Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.8.Олійник Валентині Мілетівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с.Красносілка,  вул.Польова,№ 24 Шепетівського району Хмельницької області; 

1.9. Олійник Валентині Мілетівні орієнтовною площею 0.24 га для  ведення 

особистого селянського господарства   в с.Красносілка по вул.Польовій Шепетівського 

району Хмельницької області; 

 



1.10.Богачову Олександру Володимировичу орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в с.Красносілка по вул.Центральній,№ 57, Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.11. Богачову Олександру Володимировичу  орієнтовною площею 0.32 га для  

ведення особистого селянського господарства   в с.Красносілка по вул.Центральній 

Шепетівського району Хмельницької області; 

1.12.Яцюку Петру Мілетовичу орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с.Пашуки по вул.Центральній, № 33 Шепетівського району Хмельницької області; 

1.13. Яцюку Петру Мілетовичу   орієнтовною площею 0.27 га для  ведення особистого 

селянського господарства в с.Пашуки по вул.Центральній Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.14. Гризі Олександру Івановичу орієнтовною площею 0.20 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків по вул.А.Пономарчука Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.15.Муштин Надії Іванівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с.Судилків по вул.Ліни Костенко,№ 29 Шепетівського району Хмельницької області; 

1.16. Муштин Надії Іванівні орієнтовною площею 0.23 га для  ведення особистого 

селянського господарства в с. Судилків по вул.Ліни Костенко Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.17. Племяніку Олександру Федоровичу орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Поляна по вул.Шкільній, №32 Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.18. Племяніку Олександру Федоровичу орієнтовною площею 0.45 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Поляна по вул. Шкільній, № 32  Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.19. Чернушич Наталії Олексіївні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с. Красносілка по вул.Центральній, № 26, Шепетівського району Хмельницької області; 

1.20. Чернушич Наталії Олексіївні орієнтовною площею 0.16 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Красносілка по вул. Центральній, Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.21. Бондар Тетяні Дмитрівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с. Траулин по вул.Комсомольській, № 23, Шепетівського району Хмельницької області; 

1.22. Бондар Тетяні Дмитрівні орієнтовною площею 0.26 га для  ведення особистого 

селянського господарства в с. Траулин по вул. Комсомольській, Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.23. Пилипчук Феклі Михайлівні орієнтовною площею 0,09 га для  будівництва та 

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

в с. Красносілка по вул.Центральній, № 15а, Шепетівського району Хмельницької області; 

1.24. Пилипчук Феклі Михайлівні орієнтовною площею 0.20 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Красносілка по вул. Центральній, Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.25. Пирог Іванні Володимирівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с. Судилків по вул.Ю.Гагаріна, № 169, Шепетівського району Хмельницької області; 

1.26. Пирог Іванні Володимирівні орієнтовною площею 0,19 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків  по вул.Ю.Гагаріна, Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.27. Ковальчуку Юрію Васильовичу орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с. Пашуки по вул.Центральній, №34, Шепетівського району Хмельницької області; 



1.28. Ковальчуку Юрію Васильовичу орієнтовною площею 0,16 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Пашуки  по вул.Центральній, Шепетівського 

району Хмельницької області; 

1.29. Ковальчуку Юрію Васильовичу орієнтовною площею 0,15 га для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Пашуки  по вул.Радгоспній  Шепетівського 

району Хмельницької області. 

         2.  Виготовлені матеріали громадянам подати на розгляд та затвердження сесії 

сільської ради. 

 

 

 

 

          Сільський голова                                                    Т.М. Котик 

 


