
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

29 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

13 вересня   2018року                                          с.Судилків                               № 17 

 

 

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.  Бобрівнику Олександру  Вікторовичу орієнтовною площею 0,15 га для ведення 

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

району Хмельницької області;   

1.2.Пипич Тетяні Дмитрівні  орієнтовною площею 0,15 га для  будівництва та 

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

в с.Судилків по вул, Грушевського № 21,  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.3.Пипич Олександрі Федорівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в   с.Білокриниччя  по вул. Остапа Вишні № 17  Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.4. Пипич Олександрі Федорівні орієнтовною площею 0,20 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с.Білокриниччя, вул.  Остапа  Вишні  Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.5. Лабунець Тетяні Степанівні орієнтовною площею 0,15 га для  будівництва та 

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

в   с.Судилків  по вул. Незалежностіі № 18  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.6. Антонюк Альоні Вікторівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в   с.Судилків  по вул. Ю.Гагаріна № 149  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.7. Антонюк Альоні Вікторівні орієнтовною площею 1.11 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с.Судилків, вул.  Ю.Гагаріна № 149,  Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.8. Тригубець Надії Панасівні орієнтовною площею 0.15 га для ведення особистого 

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

Хмельницької області;   

1.9. Самкову Миколі Леонідовичу орієнтовною площею 0.12 га для індивідуального  

садівництва  в с.Судилків,   вул. Бриківській  Шепетівського району, Хмельницької області; 



1.10. Теслюк Інні Віталіївні орієнтовною площею 0.37 га для ведення  особистого 

селянського господарства  в с.Серединці, вул. Молодіжній, 2  Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.11. Ребекевші  Надії Іванівні орієнтовною площею 0.25 га для ведення  особистого 

селянського господарства  в с.Судилків,   вул.Б.Хмельницького  Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.12.Ребекевші Віктору Григоровичу орієнтовною площею 0,12 га для  будівництва та 

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

в   с.Судилків  по вул. В.Чорновола № 2  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.13.  Ребекевші Віктору Григоровичу орієнтовною площею 0.10 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Судилків, вул.В.Чорновола№2  Шепетівського 

району, Хмельницької області;   

1.14.  Тарасюк Світлані Юріївні орієнтовною площею 0.20 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с.Траулин,  Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.15. Тітор Надії Пилипівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в   с.Білокриниччя  по вул. Ю.Гагаріна № 45  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.16. Тітор Надії Пилипівні орієнтовною площею 0.19 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с.Білокриниччя  по вул. Ю.Гагаріна №  45 Шепетівського 

району, Хмельницької області;   

1.17. Тітору Олександру Васильовичу орієнтовною площею 0.10 га для ведення 

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

району, Хмельницької області;  

1.18. Мельник Олександрі Степанівні  (1/2частка земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні  ), Мельнику Леоніду Васильовичу (1/2 земельної частки відповідно 

до часток у домоволодінні ) орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в   с.Траулин  по вул. Островського № 19  Шепетівського району Хмельницької області; 

1.19. Мельнику Леоніду Васильовичу орієнтовною площею 0.57 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Траулин по вул. Островського № 19 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.20. Мельник Олександрі Степанівні орієнтовною площею 0.14 га для ведення 

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

району, Хмельницької області;   

1.21. Коськовецькій Ользі Володимирівні орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в   с.Білокриниччя  по вул. Ю.Гагаріна № 43  Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.22.  Коськовецькій Ользі Володимирівні      орієнтовною площею 0.18 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Білокриниччя,  по вул. Ю.Гагаріна, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.23. Климентьєву Андрію Васильовичу орієнтовною площею 0.19га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Білокриниччя  по вул. Тітова, ,Шепетівського 

району, Хмельницької області;   

1.24. Клімєнтьєвій Тетяні Володимирівні орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в   с.Лозичне, по вул. Вишневій, № 38,  Шепетівського району 

Хмельницької області; 

1.25. Климентьєву Василю Семеновичу орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в   с.Білокриниччя  , по вул.Тітова, № 41,  Шепетівського району Хмельницької 

області; 

1.26. Климентьєву Василю Семеновичу орієнтовною площею 0,09 га для ведення 

особистого селянського господарства в с.Білокриниччя  по вул. Тітова, № 41,Шепетівського 

району, Хмельницької області;   



1.27.  Яцухно Сніжана Вікторівна орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого 

селянського господарства в с.Судилків,  по вул.Гранітній, Шепетівського району, 

Хмельницької області;   

1.28.  Коськовецькому Сергію Миколайовичу  орієнтовною площею 0,10 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Білокриниччя,  по вул. Юрія Гагаріна, 

Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.29. Гордійчуку Віктору Григоровичу орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в   с.Траулин,  по вул.Молодіжній, № 44,  Шепетівського району, Хмельницької 

області; 

1.30. .Стекезіній Лідії Олександрівні орієнтовною площею 0,10 га для  будівництва та 

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

в   с.Судилків,  по вул..Набережній, № 4,  Шепетівського району, Хмельницької області 

1.31. Міщук Антоніні Петрівні  орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в   с.Городище,  по вул.Зеленій, № 17,  Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.32.  Столярчук Надії Миколаївні орієнтовною площею 0,10 га для ведення 

особистого селянського господарства в с.Судилків,  по вул.Красносільській, Шепетівського 

району, Хмельницької області;   

1.33. Слуцькій Галині Миколаївні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в   с. Хролин,  по вул.Кутузова, № 11,  Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.34. Слуцькій Галині Миколаївні орієнтовною площею 0,15 га для ведення 

особистого селянського господарства в с.Хролин, по вул.Кутузова, №11, Шепетівського 

району, Хмельницької області;   

1.35. Никитюку Вячеславу Вікторовичу орієнтовною площею 0,11 га для ведення 

особистого селянського господарства в с.Савичі, по вул.Партизанській, №1а, Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

1.36. Островському Миколі Адольфовичу орієнтовною площею 0,25 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в   с. Городище,  по вул.П’яскорського, № 99,  Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.37. Островському Миколі Адольфовичу орієнтовною площею 0,35 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Городище,  по вул.Сонячній,  Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

1.38. Клименко Майї Олександрівні орієнтовною площею 0,08 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків,  по вул.Т.Бульби, №30,  Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

1.39. Галіциній Тамілі Михайлівні орієнтовною площею 0,14 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Судилків,  по вул.Тітова, №17,  Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

2. Виготовлені матеріали громадянам подати на розгляд та затвердження сесії 

сільської ради. 

 

 

 

          Сільський голова                                                Т.М. Котик 

 


