
 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

20 жовтня 2020 року с. Судилків № 10 

    

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 Шепетівського району 

Хмельницької області від 07.09.2020 року, технічну документацію із землеустрою щодо 

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

приватну власність:           

1.1. Текере Олені Цезарівні на земельну ділянку для ведення  товарного  

сільськогосподарського виробництва  площею 1,9564 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825582300:04:012:0206 на території Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області.  

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

земельних часток (паїв) по Судилківській сільській раді Шепетівського району 

Хмельницької області від 07.09.2020 року, технічну документацію із землеустрою щодо 

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

приватну власність:           

2.1. Лебідь Ніні Володимирівні на земельну ділянку для ведення  товарного  

сільськогосподарського виробництва  площею 1,9976 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825582300:04:037:0012 на території Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області.  

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

земельних часток (паїв) по Судилківській сільській раді Шепетівського району 



Хмельницької області від 05.08.2020 року, технічну документацію із землеустрою щодо 

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

приватну власність:       

3.1. Чмир Олександрі Олександрівні 1/2 частини права, Чмиру Ярославу 

Олександровичу 1/2 частини права, на земельну ділянку для ведення  товарного  

сільськогосподарського виробництва  площею 2,0148 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825589000:07:001:0273 на території Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

3.2. Чмир Олександрі Олександрівні 1/2 частини права, Чмиру Ярославу 

Олександровичу 1/2 частини права, на земельну ділянку для ведення  товарного  

сільськогосподарського виробництва  площею 0,8780 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825589000:06:031:0297 на території Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області. 

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

земельних часток (паїв) по Судилківській сільській раді Шепетівського району 

Хмельницької області від 28.09.2020 року, технічну документацію із землеустрою щодо 

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

приватну власність:           

4.1. Божик Людмилі Володимирівні на земельну ділянку для ведення  товарного  

сільськогосподарського виробництва  площею 3,4623 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825588500:07:012:0544 на території Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області.  

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

земельних часток (паїв) по Судилківській сільській раді Шепетівського району 

Хмельницької області від 30.09.2020 року, технічну документацію із землеустрою щодо 

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

приватну власність:           

5.1. Мартинчуку Віктору Миколайовичу на земельну ділянку для ведення  товарного  

сільськогосподарського виробництва  площею 1,4875 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 6825588500:07:009:0251  на території Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області.  

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

комунальної власності та земельних відносин.  

 

 

 

В.о.сільського голови, 

секретар сільської ради            Алла ТОВСТЮК 

 

 


