
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

2021 року №

Про розгляд заяв громадян по наданню 
дозволу на складання технічних 
документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, керуючись 
статтями 12, 116, 118 та 121 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про звернення громадян», статтями 25 та 55 Закону України «Про 
землеустрій», 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. Надати громадянам згідно додатку дозвіл на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості).

2. Зобов'язати громадян згідно додатку після виготовлення технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати їх на затвердження в 
селищну раду.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, природокори^тащїя та^^л^гоустрою (голова комісії Олександр 
КРУК).

V
Селищний голові Василь КОВЕНЬКО



Додаток
до рішення Володимирецької селищної ради 

____ 2021 року №

№
п/п

Прізвище, 
ім’я, по батькові

Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд

Для ведення особистого 
селянського господарства

Площа 
земельної 

ділянки, га

Місце знаходження 
земельної ділянки

Площа 
земельної 

ділянки, га

Місце знаходження 
земельної ділянки

1. Козодой Валентина 
Олександрівна 0,2500 с.Берестівка, 

вул.Молодіжна, 79 0,1500 с.Берестівка,
вул.Молодіжна

2. ПТвирид Лідія Пилипівна 0,2500 с.Берестівка, 
вул.Центральна, 92 0,0410 с.Берестівка,

вул.Центральна

3. Козодой Сергій Макарович 0,1670 с.Берестівка, 
вул.Центральна, 49

4. Дейнеко Ольга Петрівна 0,1500 смт Володимирець, 
вул.Нова, 40

5. Хомич Парасковія 
Калениківна 0,2500 с.Воронки, 

вул.Поліська, Па

6. Нестерчук Любов Євтухівна 0,2312
„ я * * » " ” ” '-**®».

с.Красносілля, 
вул. Лісова, 10

Секретар селищної ра^^, Юрій БЛИЩИК


