
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

40 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

19 квітня 2019 року                                  с.Судилків                                           № 12 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

частки(пай) 

 

Розглянувши звернення громадян, відповідно до статей 81, 89, 125, 126, пунктів 8, 

16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 

(паїв)», 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 земельну частку(пай) згідно рішення Шепетівського 

міськрайонного  суду від 27.02.2019року( справа №688/354/19 2/688/293/19)  Воронович 

Леоніді Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорії земель за 

основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

комунальної власності орієнтовною площею 3,20 в умовних кадастрових гектара, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:003:0002), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Мальованка) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

         Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.01– для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

2.  Надати дозвіл на земельну частку(пай) згідно рішення Шепетівського 

міськрайонного  суду від 04.10.2018року (справа №688/2916/18 2/688/983/18) Артерчук 

Валентині Василівні виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорії земель за 

основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

комунальної власності орієнтовною площею 3,25 в умовних кадастрових гектара, із 

земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:07:001:0530), яка розташована за 

межами населених пунктів (с.Траулин) Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

         Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.01– для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

3. Виготовлені матеріали власникам земельних часток (паїв), відповідно до діючого 

законодавства,  подати на розгляд сільської ради. 

 

Сільський голова        Т.М.Котик  


