
                                                                        
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

41 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

30 травня  2019 року                                            с.Судилків                               № 15 

 

 

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. Паразінській Аллі Іллічні площею 0,87 га для ведення особистого селянського 

господарства  в с.Поляна, по вул. Лесі Українки, Шепетівського району,  Хмельницької 

області;   

1.2. Паразінській Аллі Іллічні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с.Поляна, по вул.Лесі Українки, № 12,  Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.3 Артерчук Валентині Володимирівні орієнтовною площею 0,12 га для 

індивідуального садівництва в с. Хролин, по вул.Кільцевій,  Шепетівського району,  

Хмельницької області;   

1.4. Танасовій Наталі Миколаївні площею 0,29 га для ведення особистого селянського 

господарства  в с Хролин, по вул.Центральній, № 51, ,Шепетівського району,  Хмельницької 

області;   

1.5. Танасовій Наталі Миколаївні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с, Хролин., по вул. Центральній, № 51,  Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.6.  Ковальчуку Віктору Васильовичу орієнтовною площею 0,16 га для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с,Судилків, по вул.Тараса Бульби, № 58,  Шепетівського району,  Хмельницької 

області; 

1.7. Шевчуку Василю Анатолійовичу площею 0,09 га для ведення особистого 

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

Хмельницької області;   

1.8. Вербило Галині Борисівні площею 0,33га для ведення особистого селянського 

господарства  в с.Новичі, по вул.Шевченка , Шепетівського району,  Хмельницької області;   

1.9.  Кокоріній Надії Михайлівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с.Траулин,  по вул.Зарічній, № 29,  Шепетівського району,  Хмельницької області; 



1.10. Кокоріній Надії Михайлівні площею 0,23га для ведення особистого селянського 

господарства  в с.Траулин, по вул. Зарічній, № 29, Шепетівського району,  Хмельницької 

області;   

1.11. Аврамчук Тамарі Филимонівні площею 0,20га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Новичі, по вул. Черняховського, № 52, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;   

1.12.  Аврамчук Тамарі Филимонівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с. Новичі,  по вул. Черняховського, № 52,  Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.13.  Дикуну Олександру Степановичу орієнтовною площею 0,14 га для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с.Судилків,  по вул.Тітова, № 88,  Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.14. Корнійчуку Михайлу Петровичу площею 0,27 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с.Судилків, по вул.Ярослава Мудрого, Шепетівського району,  

Хмельницької області;   

1.15.  Захарчуку Валерію Васильовичу орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в с. Савичі,  по вул.Партизанській, № 13,  Шепетівського району,  Хмельницької 

області; 

1.16. Захарчуку Валерію Васильовичу площею 0,28 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Савичі, по вул.Партизанській, № 13, ,Шепетівського району,  

Хмельницької області. 

2. Виготовлені матеріали громадянам подати на розгляд та затвердження сесії 

сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова         Т.М.Котик 

 

 

 


