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Про затвердження громадянці Чугай Л.І. 
проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки безоплатно у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів, яка знаходиться в 
смт Володимирець по вулиці Західна, 126

Розглянувши заяву громадянки Чугай -Любові Іванівни від 26Ш .2021 року 
та додані до неї матеріали, керуючись статтями 12, 118, 121, 186 та 208 
Земельного кодексу України, постановою Кабінету міністрів України № 1279 
від 17.11.1997 р. «Про розміри та Порядок визначення втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають 
відшкодуванню». 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, інвестнціїшого розвитку, земельних ■ відносин, екології, 
природокористування та благоустрою, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити громадянці Чугай Любові Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних 
гаражів загальною площею 0,0036 га, яка знаходиться в смт Володимирець по 
вулиці Західна, 126.

2. Затв-ерднтн втрати с-шьсьісогосподарського виробництва земельної 
ділянки загальною площею 0,0036 га, яка передбачена для відведення 
громадянці Чугай Любові Іванівні у власність для будівництва індивідуальних 
гаражів в розмірі 27,66 грн., що знаходиться в смт Володимирець по вулиці 
Західна, 126.

3. Передати громадянці Чугай Любові Іванівні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер: 5620855100:01:026:0372) загальною 
площею 0,0036 га, для будівництва індивідуальних гаражів яка знаходиться в 
смт Володимирець по вулиці Західна, 126.



4. Зобов’язати громадянку Чугай Л.І.:
- зареєструвати право власності на земельну ділянку в порядку 

визначеному законодавством;
- на протязі 2 (двох) місяців з дня прийняття даного рішення сплатити 

кошти по втратам сільськогосподарського виробництва земельної ділянки в 
сумі 27,66 грн.

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-

господарства, інвестиційного ї>оявмтку. 3-СМЄЛЬШІХ ВІДНОС-ИМ,
екології,
КРУК).

природокористування

Селищний голо

благоустрою/ (голова комісії Олександр

Василь КОВЕНЬКО


