
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

53 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого 2020 року с. Судилків №        18 

 

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. Тимощук Людмилі Миколаївні орієнтовною площею 0,18 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с Пашуки, вул.О. Кошового, № 18, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.2.  Тимощук Людмилі Миколаївні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с. Пашуки,  вул .О. Кошового, № 18, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.3.  Панасевич Ніні Леонідівні орієнтовною площею 0,11 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Городище, вул. П’яскорського, Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.4. Панасевич Ніні Леонідівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с.Городище,  вул.П’яскорського, № 120, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.5. Малинці Тетяні Віталіївні орієнтовною площею 0,28 га для ведення особистого 

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

1.6. Вересюк Федір Анатолійович орієнтовною площею 0,17 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Судилків,  вул.50–років Перемоги, 

Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.7. Тихонюку Миколі Арламовичу орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с.Серединці,  вул.Тернова, № 5, Шепетівського району,  Хмельницької області; 

1.8. Сироті Ользі Олександрівні орієнтовною площею 0,15 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с.Поляна, вул. Молодіжна, Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.9. Федорчуку Сергію Михайловичу орієнтовною площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Новичі, вул. Шевченка, Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.10. Талімончук Тетяні Іванівні орієнтовною площею 0,25 га для  будівництва та 

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

в с. Пашуки,  вул. О. Кошового, № 29,  Шепетівського району,  Хмельницької області; 



1.11. Талімончук Тетяні Іванівні орієнтовною площею 0,195 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Пашуки, вул. О. Кошового   , Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.12. Михальчуку Сергію Миколайовичу орієнтовною площею 0,16 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Лозичне,  вул. В. Котика,  Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.13. Ліснічуку Сергію Ростіславовичу орієнтовною площею 0,09 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Велика Медведівка, вул. Молодіжна, 

Шепетівського району,  Хмельницької області;  

1.14.  Миронюк Надії Василівні орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого 

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

1.15.  Шостак Наталії Миколаївні орієнтовною площею 0,28 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Велика Медведівка, вул Молодіжна, № 25, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.16.  Нюнько Антоніні Євгенівні орієнтовною площею 0,45 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Велика Медведівка, вул. Молодіжна, № 15, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.17.  Муляру Віктору Андрійовичу орієнтовною площею 0,50 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Велика Медведівка, вул. Молодіжна, 

Шепетівського району,  Хмельницької області;  

1.18.  Ущуку Михайлу Петровичу орієнтовною площею 0,22 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Вовківці, вул. Гвардійська, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.19.  Семенюку Сергію Сергійовичу орієнтовною площею 0,35 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Вовківці, вул. Жовтнева, Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.20.  Верхогляду Роману Миколайовичу орієнтовною площею 0,23 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Новичі, вул. Черняховського, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.21.  Окорському Володимиру Іллічу орієнтовною площею 0,15 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Лозичне, вул. Юрія Гагаріна, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.22.  Кузьмінському Миколі Миколайовичу орієнтовною площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Рудня - Новенька,  вул. Тараса Шевченка, 

Шепетівського району,  Хмельницької області;  

1.23.  Кузьмінській Галині Миколаївні орієнтовною площею 0,17 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Рудня-Новенька,  вул. Лісова, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.24.  Верхогляд Любові Андріївні орієнтовною площею 0,16 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Новичі,  вул. Черняховського, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.25.  Шуляк Надії Василівні орієнтовною площею 0,23 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Судилків,  вул. Бриківська, Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.26. Закацюрі Катерині Сергіївні орієнтовною площею 0,15 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Рудня-Новенька,  вул. Тараса Шевченка, № 11, 

Шепетівського району,  Хмельницької області;  

1.27. Вербанову Дмитру Дмитровичу орієнтовною площею 0,41 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Новичі,  вул. Черняховського, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.28. Конюк Людмилі Миколаївні орієнтовною площею 0,28 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Хролин,  вул. Кутузова, № 26, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.29.  Конюку Василю Вікторовичу орієнтовною площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Хролин,  вул. Кошового, Шепетівського району,  

Хмельницької області;  



1.30. Ковальчук Галині Пилипівні орієнтовною площею 0,13 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Судилків,  вул. Красносільська, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.31. Козіку Володимир Олексійовичу орієнтовною площею 0,26 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Велика Медведівка,  вул. Молодіжна, 

Шепетівського району,  Хмельницької області;  

1.32. Тихонюку Миколі Арламовичу орієнтовною площею 0,60 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Серединці,  вул.Тернова, Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.33.  Гордійчуку Анатолію Миколайовичу орієнтовною площею 0,10 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Судилків,  вул. Сонячна, Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.34. Ребекевші Людмилі Олексіївні орієнтовною площею 0,11 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Лозичне,  вул.Валі Котика, Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.35.  Ткачук Юлії Сергіївні орієнтовною площею 0,28 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Пашуки,  вул.Загребельна, № 9, Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.36.  Кравчук Петру Семеновичу орієнтовною площею 0,36 га для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Пашуки,  вул.Загребельна, Шепетівського району,  

Хмельницької області;  

1.37.  Янчукевич Людмилі Петрівні орієнтовною площею 0,23 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Пашуки,  вул.Загребельна, Шепетівського 

району,  Хмельницької області;  

1.38.  Кордас Олександрі Федорівні орієнтовною площею 0,23 га для ведення 

особистого селянського господарства  в с.Рудня - Новенька,  вул. Тараса Шевченка, 

Шепетівського району,  Хмельницької області. 

2. Виготовлені матеріали громадянам подати на розгляд та затвердження сесії 

сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова              Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


