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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
________ сесії міської ради VIІI скликання 

 

 

від ____________ 2021 року  № ____ 

м. Шепетівка               

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та затвердження технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

власникам земельних часток (паїв) 

 

Відповідно до ст. 81, 89, 125, 126 п. 8, 16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу 

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

власникам земельних часток (паїв)» та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» розглянувши звернення громадян, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Куцобіну Василю Олександровичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) на земельну частку (пай) із земель колективної власності на території колишньої 

Пліщинської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області площею 1,34 

умовних кадастрових гектарів згідно рішення суду від 14.09.2021 у справі 682/1229/21, яка 

належала померлій 08.01.1998 Куцобіній Олені Михайлівні на підставі сертифікату на право 

на земельну частку (пай) серії ХМ № 0383163. 

2. Надати дозвіл Кондратюку Володимиру Васильовичу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) із земель колективної власності 

КСП ім. Шевченка села Пліщин Шепетівського району Хмельницької області площею 3,3661 

в умовних кадастрових гектарах, яка належить на підставі сертифікату на право на земельну 

частку (пай) серії ХМ № 0127543. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у власність: 

3.1. Ткачук Тамарі Євгенівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської територіальної громади (6825586000:02:001:1090) площею 1,2584 га 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 



3.2. Ткачук Тамарі Євгенівні земельну ділянку за межами населеного пункту с. Пліщин 

Шепетівської міської територіальної громади (6825586000:02:008:0007) площею 2,1114 га 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків та постійну комісію з питань 

земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища 

(голова комісії Піголь О.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                        Віталій БУЗИЛЬ 


