
 

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 21 жовтня 2021 року с. Судилків           № 21 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 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 Онопрійчуку Валерію Васильовичу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) із земель СС «Прогрес» с. Серединці, Шепетівського району, 

Хмельницької області, в порядку спадкування за законом 31.08.2021, після смерті 

Онопрійчук Оксани Петрівни, яка померла 12.02.2007 року, площею 2,99 умовних 

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

земельну частку (пай) серії ХМ № 0118845 виданого 30.04.1997 року. 

 2. Надати дозвіл Онопрійчуку Валерію Васильовичу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) із земель СС «Прогрес» с. Серединці, Шепетівського району, 

Хмельницької області, в порядку спадкування за законом 31.08.2021, після смерті 

Онопрійчук Оксани Петрівни, яка померла 12.02.2007 року, площею 2,99 умовних 

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

земельну частку (пай) серії ХМ № 0118846 виданого 30.04.1997 року. 

3. Надати дозвіл Камаєвій Галині Данилівні на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) із земель КСП «Врожай» с. Судилків, Шепетівського району, 

Хмельницької області, в порядку спадкування за законом 22.08.2019, після смерті Марчук 

Марії Сергіївни, яка померла 18.07.2015 року, площею  2,5  умовних кадастрових га, яка 

належала померлому на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ХМ 

№ 0124099 виданого 29.01.1997 року. 

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

діючого законодавства, подати на розгляд сесії сільської ради. 

 

 

 

 Сільський голова                                          Тетяна КОТИК 


