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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
________ сесії міської ради VIІI скликання 

 

 

від ____________ 2022 року  № ____ 

м. Шепетівка               

 

Про надання дозволу на виготовлення 

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 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розміром 1/2 частини права 

Шевчук Антоніні Олександрівні, 1/2 частини права Дорощук Ірині Ростиславівні на земельну 

частку (пай) із земель колективної власності КСП ім. Шевченка села Пліщин Шепетівського 

району Хмельницької області в порядку спадкування за законом після смерті Шевчука 

Ростислава Никоновича, який помер 24 лютого 2004 року, площею 2,60 в умовних 

кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості). Земельна 

частка (пай) належала Шевчук Олександрі Федорівні, яка померла 14 березня 2000 р., на 

підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ХМ № 0127135, виданого 

Шепетівською районною державною адміністрацією Хмельницької області 04 грудня 1996 

р., спадкоємцем якої був її син Шевчук Ростислав Никонович, який прийняв спадщину, але 

не оформив своїх спадкових прав. 

2. Надати дозвіл Цинтелю Михайлу Сергійовичу 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 в порядку спадкування за законом 

після смерті Цинтеля Сергія Васильовича, який помер 24 березня 2003 року, площею 2,60 в 

умовних кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості).  

Земельна частка (пай) належала Цинтель Лідії Іванівні, яка померла 18 серпня 2002 р., на 

підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ХМ № 0127557, виданого 

Шепетівською районною державною адміністрацією Хмельницької області 04 грудня 1996 

р., спадкоємцем якої був її онук Цинтель Сергій Васильович, який прийняв спадщину, але не 



оформив своїх спадкових прав. 

3. 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 


