
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

2021 року ]\о є

про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок і 
передачу безплатно їх у власність

Розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, керуючись 
статтями 12, 118, 121 та 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 громадянам згідно додатку проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність.

2. Передати громадянам згідно додатку безоплатно у власність земельні 
ділянки.

3. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки в 
порядку визначеному законодавством.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин
екологи, природокорист 
КРУК).

Селищний голова*

агоустрою (голова комісії Олександр

Василь КОВЕНЬКО



Додаток
до рішення Володимирецької селищної ради 
оЬ-У 2021 року №__£3в__

№
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

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Місце 
знаходження 

земельної ділянки

Площа 
земельної 

ділянки, га

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Місце 
знаходження 

земельної ділянки

1. Деркач Тетяна Федорівна 0,2254 5620882600:03:045:0179 с.Воронки, 
вул.Польова, 7г

2. Чугай Надія Іванівна 0,2423 5620882600:03:045:0184 с.Воронки

3. Масло Василь Васильович 0,2500 5620881800:01:002:0137 с.В.Телковичі, 
вул.Шевченка, 27а

4. Осмолович Ніна Володимирівна 0,1000 5620880900:01:001:0070 с.Біле, 
вул.Набережна, 61

5. Федорчук Владислав Анатолійович 2,0000 5620883400:02:006:0009 с.Довговоля
6. Ткач Андрій Васильович 0,7500 5620883400:02:006:0018 с.Довговоля
7. Козодой Микола Віталійович 0,2800 5620883400:02:006:0019 с.Довговоля

8. Чуревич Василь Дмитрович 0,2000 5620881300:03:006:0030 с.Берестівка, 
вул. Садова, 1

9, Мельник Олександр Дмитрович
—.

5620889800:03:018:0007
........................................................

с.Хиночі, 
вул.Яблунева, 21

Секретар селищної ради
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