
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

04  <чор^о-иа 2022 року № ЧНО

Про затвердження технічної док^тиентації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та передачу земельних ділянок у власність громадянину 
Беленчуку І.А. для ведення особистого селянського господарства 
(земельна частка (пай)), які розташовані за межами населених 
пунктів на території колишньої Красносільської сільської ради

Розглянувпш заяву громадянина Беленчука Івана Артемовича від 
28.01.2022 року та додані до неї матеріали, керуючись статтями 12, 118, 121, 
122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
звернення громадян», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» (зі змінами та доповненнями), враховуючи рекомендації постійної 
комісії з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, природокористування та благоустрою, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянину 
Беленчуку Івану Артемовичу для ведення особистого селянського господарства 
(земельна частка (пай)), які розташовані за межами населених пунктів на 
території Володимирецької селищної територіальної громади (територія 
колишньої Красносільської сільської ради).

2. Передати громадянину Беленчуку Івану Артемовичу безоплатно у 
власність земельні ділянки загальною площею 3,8154 га для ведення особистого 
селянського господарства (земельна частка (пай)), що знаходяться на території 
Володимирецької селищної територіальної громади, а саме:
~ ділянка № 1 площею 0,5207 га (кадастровий номер: 5620885800:04:029:0210); 
-  ділянка № 2 площею 0,5440 га (кадастровий номер: 5620885800:04:029:0333); 
“  ділянка № З площею 2,5693 га (кадастровий номер: 5620885800:04:029:0026).



3. громадянину Беленчуку Івану Артемовичу провести державну 
реєстрацію права власності на земельні ділянки відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Зобов’язати громадянина Беленчука Івана Артемовича виконувати 
обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 
України.

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, зшравління комуншьною власністю, житлово- 
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, природокорис^ваащ^ та благ^строю (голова комісії Олександр 
КРУК).

Селищний голов Василь КОВЕНЬКО


