Володимирецька селищна.рада Рівненської області
Протокол
Засідання постійної комісії з п атань регулювання земельних
відносин охорони навколишнього природного середовища
15.12. 2016 року.
Присутні толова комісії Крук О.М.
Заступник голови: Гончар І.В.
Сс кретар комісії: Моніч Н И.
Члени комісії: Стадник П.Й.
Котлярова М.Д.,Воробей В.І.
Запрошені: спеціаліст землевпорядник
Вслощук.В.В.

Порядок денний.
1. Про розгляд заяви гр.Ващишинаї.О. щодо уточнення рішення Володимирецької селищної
ради №196 від 29.06.2016 року»Про розі ляд заяв громадян по наданню дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для
ведення особистого селянського господарства,які знаходяться по вулиці Аеродромівська»
2. Про затвердження гр.Маслею В.В. проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться по вулиці
В.Інтернаціоналістів,3/31.
3. Про затвердження гр.Мушик Ю.М. проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд, яка знаходиться по вулиц Успенська,22.
4. Про розгляд заяви гр.Гузея В.Б. щодо уточнення рішення Володимирецької селищної ради
№196 від 29.06.2016 року»Про розгляд заяв громадян по наданню дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення
особистого селянського господарства,які знаходяться по вулиці Аеродромівська»
З.Про затвердження гр.Гіль Н.В. проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд,яка знаходиться по вулиці Покровська,31.
6. Про розгляд заяви гр.Стадника В.П. по надагню дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,яка знаходиться по
вулиці Сотника Перегіняка,17.
7. Про розгляд заяви гр.Левківської М.М.гю наданню дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земель: юї ділянки у власність для будівництва
індивідуального гаража,яка знаходиться по : іулиці Західна,82.
8. Про затвердження гр.Бальчаровському Я.Р. троекту землеустрою і передачу безплатно у
власність земельної ділянки для будім ицтва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд,яка знаходиться по вулиці Успенська,24.

9. Про розгляд заяви гр.Блищик Н.В. по наданню дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,яка знаходиться по
вулиці Сотника Перегіняка,7.
10. Про розгляд заяви гр.Гошти В.О. по наданню дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,яка знаходиться по
вулиці Сотника Перегіняка,3.
11. Про затвердження гр.Ільчук Л.М. технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)та передачу земельної
ділянки у власність,яка знаходиться по вулиці Л.Українки,3.
12. Про розгляд заяви гр.Прокопчук О. В.щодо надання дозволу на складання звіту з
експертної грошової оцінки земельної ділянки,яка знаходиться по вулиці
К.Чарторийських,49.
13. Про розгляд заяви гр.Супрунюка В.П. по наданню дозволу на складання технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на
місцевості),яка знаходиться по вулиці Заводська,! 0.
14. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду строком
на 5(пять)років гр.Діжурку А.В. для розміщення, та експлуатації основних,підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої
промисловості.
15. Про затвердження гр.Жданюку В.А.,звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення,яка знаходиться по вулиці Соборна,2е та продаж її
у власність.
16. Про затвердження гр.Карпачу В.І. проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд,яка знаходиться по вулиці Покровська,9.
17. Про розгляд заяви гр.Осмоловича В.О.,щодо надання дозволу на складання звіту з
експертної грошової оцінки земельної ділянки,яка знаходиться по вулиці Поліська, 1г.
18. Про розгляд заяви гр.Подерні М.В., по наданню дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства,яка знаходиться по вулиці Східна.
19. Про розгляд заяви гр.Хомича А.Н., щодо уточнення рішення виконкому Володимирецької
селищної ради №176 від 04.12.1997 року та надання дозволу' на складання технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на
місцевості), яка знаходиться по вулиці Київська.
20. Про затвердження гр.Чугай О.А., технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в катурі(на місцевості)та передачу земельної
ділянки у власність,яка знаходиться по вулиці Перемоги,31.
21. Про затвердження гр.Шульгатій Т.І., проекту землеустрою і передачу безплатно у
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд,яка знаходиться по вулиці Успенська, 16.
22. Про зміну цільового призначення земельної ділянки, затвердження проекту землеустрою
та передачу земельної ділянки в оренду строком на 5(пять)років гр.Омельчуку О.В., для
розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,яка знаходиться по
вулиці Грушевського,68в.
23 .Про розгляд заяви гр.Підлісної Н.К.дю наданню дозволу на складання технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на
місцевості),яка знаходиться по вулиці Лісоьа,3.
24.Про зміну цільового призначення земельної ділянки, затвердження проекту землеустрою
та передачу земельної ділянки в оренду строком на 5(пять)років гр.Репетусі С.О., для
розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,яка знаходиться по
вулиці Грушевського,68б.
25. Про затвердження гр. Симчук О.В., проекту землеустрою і передачу безплатно у
власність земельної ділянки для індивідуального садівництва,яка знаходиться по вулиці
Дачна-7/4.
26. Про затвердження гр. Сяському Б.С., проекту землеустрою і передачу безплатно у
власність земельної ділянки для індивідуального садівництва,яка знаходиться по провулку
Дачний,31.
27. Про затвердження гр. Босик Л.С., проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для індивідуального садівництва,яка знаходиться по вулиці Дачна-7/2.
28. Про затвердження гр.Чугай О.О., проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд,яка знаходиться по вулиці Липнева,27.
29. Про виготовлення генерального плану смт.Володимирець.

1. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням «Про розгляд
заяви гр.Ващишинаї.О. щодо уточнення рішення Володимирецької селищної ради № 196 від
29.06.2016 року»Про розгляд заяв громадян по наданню дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого
селянського господарства,які знаходяться по вулиці Аеродромівська»
Голова комісії Крук О.М., запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Моніч Н.Й. та Котлярова М.Д., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 .
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
2.Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питання «Про
затвердження гр.Маслею В.В. проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться по вулиці
В.Інтернаціоналістів,3/31».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Котлярова М.Д.да ВоробейВ.І., які запропонували погодити
проект рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
3.Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням»Про
затвердження гр.Мушик Ю.М. проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд,яка знаходиться по вулиці Успенська,22»
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянки по даному питанню.
Виступили члени комісії: Моніч Н.Й.да Гончар І.В., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 .

Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
4. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням «Про розгляд
заяви гр.Гузея В.Б. щодо уточнення рішення Володимирецької селищної ради №196 від
29.06.2016 року»Про розгляд заяв громадян по наданню дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого
селянського господарства,які знаходяться по вулиці Аеродромівська»
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Стадник П.Й,та Гончар І.В., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
5. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням»Про
затвердження гр.Гіль Н.В. проекту землеустрою і передачу безплатно у власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд,яка знаходиться по вулиці Покровська,31».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Моніч Н.Й.,та Стадник П.Й., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти _0__, утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді його прийняти.
6. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про розгляд
заяви гр.Стадника В.П. по наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться по вулиці Сотника
Перегіняка, 17».
Голова комісії Крук О.М., запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Котлярова М.Д. та Стадник П.Й., які запропонували відмовити в
наданні земельної ділянки громадянину Стаднику В.П. по вулиці Сотника Перегіняка, 17, в
звязку з тим що дана земельна ділянка передбачена для учасників АТО, що підпадають під
критерій' по виділенню земельних ділянок і мають прописку в селищі Володимирець з 2013
року.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 .
Комісія вирішила:
Рекомендувати селищній раді внести зміни до проекту рішення, відмовивши гр. Стаднику
В.П. у надданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо передачі у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд по вулиці Сотника Перегіняка, 17.
7.Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про розгляд
заяви гр.Левківської М.М.по наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража,яка
знаходиться по вулиці Західна, 82»,
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянки по даному питанню.
Виступили: члени комісії: Гончар І.В., та МонічН.Й., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
8. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням «Про
затвердження гр.Бальчаровському Я.Р. проекту землеустрою і передачу безплатно у
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд,яка знаходиться по вулиці Успенська,24».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Моніч Н.Й,та Гончар І.В., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , угримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
9. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питання «Про розгляд
заяви гр.Блищик Н.В. по наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться по вулиці Сотника
Перегіняка,7».
Голова комісії Круж О.М., запропонував обговорити заяву громадяники по даному питанню.
Виступили члени комісії: Котлярова М.Д. та Стад ник П.Й., які запропонували відмовити у
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянці Блищик Н.В. по вулиці Сотника Перегіняка, 7, в звязку з тим що дана
земельна ділянка передбачена для учасників АТО.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Рекомендувати селищній раді внести зміни до проекту рішення, відмовивши гр. Блищик Н.В.
у надданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
по вулиці Сотника Перегіняка, 7.
10. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням «Про розгляд
заяви гр.Гошти В.О. по наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівниці ва і обслуговування обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд,яка знаходиться по вулиці Сотника Перегіняка, З».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обгово оити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Котлярова М.Д. та Стадяик П.Й., які запропонували відмовити у
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

громадянину Гоніті В.О. по вулиці Сотника ГОрегіняка, 3, в звязку з тим, що він не підпадає
під критерії у наданні зазначеного дозволу.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 ,
Комісія вирішила: ;
Рекомендувати селищній раді внести зміни до проекту рішення, відмовивши гр. Гошті В.О. у
надданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
по вулиці Сотника Перегіняка, 3.
11. Слухали голову комісії Крука О.М., якай ознайомив присутніх з питанням »Про
затвердження гр.Ільчук Л.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) т]і передачу земельної ділянки у власність,яка
знаходиться по вулиці Л.Українки,3».
і
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили: члени комісії Котлярова М.Д. та Уоніч Н.Й., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 .
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
12. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням «Про розгляд
заяви гр.Прокопчук О.В.,щодо надання дозволу на складання звіту з експертної грошової
оцінки земельної ділянки,яка знаходиться по вулиці К.Чарторийських,49».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісіпМоніч Н.Й.,та Гончар І.В., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , утр имались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
13. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про розгляд
заяви гр.Супрунюка В.П. по наданню дозволу на складання технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земетьної ділянки в натурі(на місцевості), яка
знаходиться по вулиці Заводська, 10».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили: члени комісії Котлярова М.Д. та Крук О.М., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
14. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням»Про
затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду строком на 5
(пять) років гр.Діжурку А.В., для розміщення, та експлуатації основних.підсобних і

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої
промисловості.
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Моніч Н.Й.,та Стадчик П.Й., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 .
Комісія вирії іила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді його прийняти.
15.Слухали голову комісії Крука О.М.. який ознайомив присутніх з питанням »Про
затвердження гр.Жданюку В.А., звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення,яка знаходиться по вулиці Соборна, 2е та продаж її у
власність».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Моніч Н.Й. та Воробей В.І., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 . утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді його прийняти.
16.Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про
затвердження гр.Карпачу В.І. проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд,яка знаходиться по вулиці Пфсровська,9».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили: члени комісії Котлярова М.Д. та Цоніч Н.Й., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
!
Голосували: за 7 , проти 0 . утримались 0 ,
Комісія вирішило:
Погодити проект рішення та рекомендувати се|іищній раді прийняти його.
17.Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про розгляд
заяви гр.Осмоловича В.О., щодо надання дозволу на складання звіту з експертної грошової
оцінки земельної ділянки,яка знаходиться по вулиці Поліська, 1г».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обгово іити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Моніч Н.Й.,та Котля чова М.Д., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти _0__, /тримались 0 .
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді його прийняти.

18. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням» Про розгляд
заяви гр.Подерні М.В., по наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства,яка знаходиться по вулиці Східна».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили: члени комісії Котлярова М.Д. та Крук О.М., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
19. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про розгляд
заяви гр.Хомича А.Н., щодо уточнення рішення виконкому Володимирецької селищної ради
№176 від 04.12.1997 року та надання дозволу на складання технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка
знаходиться по вулиці Київська».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Моніч Н.Й.да Стадник П.И., які запропонували внести зміни в
додаток рішення та надати дозвіл гр.Хомичу А.Н.,на складання технічної документації із
землеустрою для ведення особистого селянського господарства.
Голосували: за 7 , проти 0 . утримались 0 ,
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Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді його прийняти.
20. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про
затвердження гр.Чугай О.А., технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність,яка
знаходиться по вулиці Перемоги,31».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили: члени комісії Котлярова М.Д. та Воробей В.І., які запропонували погодити
проект рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
21. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про
затвердження гр.Шульгатій Т.І., проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд,яка знаходиться по вулиці Успенська, 16».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Моніч Н.Й.,та Гончар І.В., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.

Голосували: за 7 , проти _0__, утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді його прийняти.
22. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням «Про зміну
цільового призначення земельної ділянки, заі вердження проекту землеустрою та передачу
земельної ділянки в оренду строком на 5 (пять) років гр.Омельчуку О.В., для розміщення та
експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості,яка знаходиться по вулиці Грушевського,68в».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили члени комісії: Моніч Н.Й.,та Стадник П.Й., які запропонували погодити даний
проект рішення.
Голосували: за 7 , проти 0 . утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді його прийняти.
23. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про розгляд
заяви гр.Підлісної Н.К. по наданню дозволу на складання технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка
знаходиться по вулиці Лісова, 3.
•
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили: члени комісії Котлярова М.Д. та Моніч Н.Й., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 . утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
24. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з пинням»Про зміну
цільового призначення земельної ділянки, заі вердження проекту землеустрою та передачу
земельної ділянки в оренду строком на 5 (пя'іь) років гр.Репетусі С.О., для розміщення та
експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості,яка знаходиться по вулиці Грушевського,68б».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити заяву по даному питанню.
Виступили члени комісії: Моніч Н.Й.,та Стад,ник П.Й., які запропонували погодити даний
проект рішення.
Голосували: за 7 , проти 0 , утримались 0 ,
Комісія вирішила;
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.
25. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про
затвердження гр. Симчук О.В., проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для індивідуального садівництва,яка знаходиться по вулиці Дачна-7/4».
Голова комісії Крук О.М., запропонував обговорити заяву громадянки по даному питанню.

Виступили члени комісіг.Моніч Н.Й,та Гончар І.В., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проси 0 , утримались 0 .
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.

26. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням»Про
затвердження гр. Сяському Б.С., проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для індивідуального садівництва,яка знаходиться по провулку Дачний,31».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговооити заяву по даному питанню.
Виступили: члени комісії: Крук О.М.,та Стадпик П.Й., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти _0_ . /тримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді його прийняти.
27. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про
затвердження гр. Босик Л.С., проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для індивідуального садівництва,яка знаходиться по вулиці Дачна-7/2».
Голова комісії Крук О.М., запропонував обговорити заяву громадянки по даному питанню.
Виступили: члени комісії: Крук О.М. та Гончар І.В., які запропонували погодити проект
рішення з данного питання.
Голосували: за 7 , проти _0 , утримались 0 ,
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та його рекомендувати селищній раді його прийняти.
28. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про
затвердження гр.Чугай О.О., проекту землеустрою і передачу безплатно у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд,яка знаходиться по вулиці Липнева,27».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговооити заяву громадянина по даному питанню.
Виступили: члени комісії: Стадник П.Й. та Уіопіч Н.Й., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , проти 0 . утримались 0 .
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді його прийняти.
29. Слухали голову комісії Крука О.М., який ознайомив присутніх з питанням »Про
виготовлення генерального плану смт.Володимирець».
Голова комісії Крук О.М.,запропонував обговорити дане питання.

Виступили члени комісії: Моніч Н.Й, та Гончар І.В., які запропонували погодити проект
рішення данного питання.
Голосували: за 7 , про ти 0 , утримались 0 .
Комісія вирішила:
Погодити проект рішення та рекомендувати селищній раді прийняти його.

Голова комісії:

О.М.Крук

Секретар комісії:

Н.Й. Моніч

