
 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

53 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого 2020 року  с. Судилків №  15 

    

Про затвердження протоколів розподілу 

земельних ділянок між власниками земельних 

часток (паїв) та технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі  (на місцевості) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  

 

Розглянувши протоколи розподілу  земельних часток (паїв) між власниками 

земельних часток (паїв),  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), відповідно до Закону 

України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)  земельних ділянок власникам 

земельних часток(паїв)»,  Земельного кодексу України та керуючись   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. Затвердити  протокол розподілу  земельних часток (паїв) між власниками 

земельних часток (паїв) по Судилківській сільській раді (с.Траулин) Шепетівського 

району Хмельницької області від 14.01.2020 року, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передати  у приватну власність:           

1.1. Криворучко Софії Леонідівні земельну ділянку для ведення  товарного  

сільськогосподарського виробництва  площею 1,9051га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825589000:07:022:0223 на території Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області ( с. Траулин). 

1.2. Криворучко Софії Леонідівні земельну ділянку для ведення  товарного  

сільськогосподарського виробництва  площею 0,6448 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825589000:06:031:0294 на території Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області ( с. Траулин). 

2. Затвердити  протокол розподілу  земельних часток (паїв) між власниками 

земельних часток (паїв) по Судилківській сільській раді (с..Вовківці) Шепетівського 

району Хмельницької області від 14.01.2020 року, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передати  у приватну власність:           

2.1. Ніверчук Галина Миколаївна земельну ділянку для ведення  товарного  

сільськогосподарського виробництва  площею 4,1340 га, кадастровий номер земельної 



ділянки 6825581800:03:006:0021 на території Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області ( с.Вовківці). 

3.   Затвердити  протокол розподілу  земельних часток (паїв) між власниками 

земельних часток (паїв) по Судилківській сільській раді (с.Новичі) Шепетівського району 

Хмельницької області від 10.01.2020 року, технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати  у 

приватну власність:           

3.1. Малаціону Сергію Васильовичу 3/4 частини права, Шкирі Тамарі Василівні 1/4 

частини права на земельну ділянку для ведення  товарного  сільськогосподарського 

виробництва  площею 2,7621 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825585600:06:014:0057 на території Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області ( с.Новичі). 

3.2. Малаціону Сергію Васильовичу 3/4 частини права, Шкирі Тамарі Василівні 1/4 

частини права на земельну ділянку для ведення  товарного  сільськогосподарського 

виробництва  площею 0,9339 га, кадастровий номер земельної ділянки 

6825585600:05:031:0080 на території Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області ( с. Траулин). 

4.   Затвердити   проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

виду цільового призначення – 16.00 землі запасу, на вид цільового призначення – 01.01 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передати  у приватну 

власність:           

4.1. Артерчук Валентині Василівні земельну ділянку для ведення  товарного  

сільськогосподарського виробництва  площею 2,5801 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825589000:07:001:0530 на території Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області ( с.Траулин). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціалістів з питань 

комунальної власності та земельних відносин.  

 

 

 

Сільський голова                                                                       Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 


