
 

 

                                                                                                             

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

42 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

21 червня 2019року с. Судилків                   № 18 

 

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 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 заповітом після смерті Андрушка Якова Йосиповича, який помер 

05.04.1997 року, площею 3.2 в умовних кадастрових гектара, яка належала померлому на 

підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ХМ № 0108215. 

2. Надати дозвіл Мальцевій Ользі Леонідівні на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) із земель колективної власності КПС «Перемога» с. В. Медведівка в порядку 

спадкування за  рішенням суду від 06.05.2019року №2/688/516/19 після смерті батька 

Олійника Леоніда Андрійовича, який помер 19.12.2013 року, площею 3.22 в умовних 

кадастрових гектара.  

3. Надати дозвіл Комарецькому Анатолію Моісейовичу 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 Комарецького Степана Мусійовича, який помер 

15.12.2002 року, площею 3.20 в умовних кадастрових гектара, яка належала померлому на 

підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ХМ № 0118371. 

4. Надати дозвіл Майданчуку Олександру Юрійовичу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) із земель колективної власності СВАТ «Городищенське» с. 

Городище в порядку спадкування за законом після смерті Мілінчука Юрія Миколайовича, 

який помер 20.04.2013 року, площею 2,34 в умовних кадастрових гектарах, яка належала 

померлому на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ХМ №0394534. 



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

законодавства,  подати на розгляд сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова        Т.Котик  

 

 


