
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам’янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

09.07.2021                                        Михайлівка                                   № 8 - 18/VІІІ 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва (земельний пай) громадянам 

Реці Володимиру Сергійовичу та Реці Інні 

Сергіївні 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 50 Закону України «Про землеустрій», статей 12, 20, 79-1, 116, 

118, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання               

громадян Реки Володимира Сергійовича та Реки Інни Сергіївни про надання 

дозволу виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай), 

на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 

Кам`янською державною нотаріальною конторою 23.06.2021 р., реєстраційний 

№ 412, №414 та свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 

приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу 

Черкаської області Аренгель Г.Ю. 23.06.2021 р., реєстраційний № 772, 

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою  

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

місцевості), для подальшої передачі у приватну власність (земельну ділянку    

№ 799), 2/3 частки паю належить гр. Реці Володимиру Сергійовичу та 1/3 

частка паю належить гр. Реці Інні Сергіївни, на підставі свідоцтва про право 

на спадщину, розміром 3,06 га умовних кадастрових гектарів, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, що належала померлому 21 

квітня 2010 року Реці Сергію Олександровичу на підставі сертифікату на 



право на земельну частку (пай) серія ЧР № 0178787, виданого 25 лютого 1997 

року Кам'янською районною державною адміністрацією та розташована на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради Черкаського 

(Кам`янського) району Черкаської області, за межами с. Михайлівка. 

2. Громадянам Реці Володимиру Сергійовичу та Реці Інні Сергіївні 

замовити технічну документацію у виконавців (розробників) робіт із 

землеустрою. 

3. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай) подати на розгляд сесії Михайлівської сільської ради 

для затвердження згідно норм чинного законодавства України. 
4. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони навколишнього природного середовища, будівництва та архітектури, та 

спеціаліста ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування виконкому сільської ради                      

В.В. ЯВНЮК. 

 

 

Сільський голова                                                     Тарас ПЛУЖНИК 

 


