
    

 

                                                                                                                  

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

39 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

28 лютого   2019року с. Судилків №      19 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

 

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 Комарецькому Анатолію Моісейовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) із земель колективної власності СС «Промінь» с. Новичі в порядку 

спадкування за законом після смерті Комарецького Івана Мусійовича, який помер 

10.02.2002 року, площею по 3,20 в умовних кадастрових гектарах, яке належало 

померлому на підставі сертифікатів на право на земельну частку (пай) серії ХМ № 

0118217 від 26.12.1996року та серії  ХМ № 0118591 від 26.12.1996 року. 

2. Надати дозвіл Малаціону Сергію Васильовичу та Малаціон Ганні Сергіївні на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колективної власності СС 

«Промінь» с. Новичі в порядку спадкування за законом після смерті Малаціона Василя 

Сергійовича,  який помер 02.01.1996 року, площею 3,20 в умовних кадастрових гектарах,  

розміром 1/2 частки кожному. 

3. Надати дозвіл Данілевичу Антону Цезаровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колективної власності КСС «Промінь» с. Новичі в порядку 

визнання права на земельну частку (пай)  площею 3,20 в умовних кадастрових гектарах. 

4. Надати дозвіл Воловій Тетяні Яківні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колективної власності КСП «Врожай» с. Судилків в порядку 

спадкування за заповітом після смерті Волової Любові Данилівни, яка померла 30.01.1999 

року, площею 2,50 в умовних кадастрових гектарах,  розміром 1/2 частини права, яке 

належало померлій на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ХМ 

№0124898. 

           



 

5. Надати дозвіл Лабенській Ользі Яківні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колективної власності СС «Промінь» с. Новичі в порядку 

спадкування за законом після смерті Андрушко Марії Кононівни, 1918 року народження, 

яка померла 16.05.2006 року, площею 3.2 в умовних кадастрових гектара, яка належала 

померлій на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ХМ № 0118706. 

6. Надати дозвіл розміром 5/30 частини права Остапчуку Леоніду Віталійовичу, 9/30 

частини права Сироті Оксані Віталіївні,  5/30 частини права Остапчуку Івану 

Віталійовичу, 5/30 частини права Остапчук Миколі Віталійовичу, 6/30 частини права 

Остапчук Андрію Віталійовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

колективної власності СП «Добробут» с. Хролин в порядку спадкування за законом після 

смерті Остапчука Віталія Леонідовича, який  помер 31.03.2008 року, площею 3.25 в 

умовних кадастрових гектара, яка належала померлому на підставі сертифікату на право 

на земельну частку (пай) серії ХМ № 01508698. 

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

законодавства,  подати на розгляд сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова        Котик Т.М. 


