
ВОЛОДММИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликашш)

Р І Ш Е Н Н Я

2021 року №

Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність, які знаходяться в межах населених пунктів на 
території Володимирецької селищної територіальної громади

Розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, керуючись 
статтями 12, 118, 121 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України 
«Про землеустрій», 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-ком}шального 
господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, 
природокористування та благоустрою, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Надати громадянам, згідно додатку 1, дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

2. Після розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність та його погодження відповідно до чинного законодавства, 
подати його на затвердження в селищну раду.

3. Попередити громадян, яким надано дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, що в разі не 
розроблення та подання на затвердження даного проекту землеустрою на 
протязі року з дня прийняття даного рішення, воно втрачає свою дію та на дану 
земельну ділянку буде наданий дозвіл на її відведення іншій особі.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарстда^^Дшестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, п ри родоко^^^Ш й щ ^^ блдугоустрою (голова комісії Олександр 
КРУК). ^

Селищний голова Василь КОВЕНЬКО



Додаток 1
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

Для будівництва 
індивідуальних гаражів

Для індивідуального 
садівництва

Площа
земельної
ділянки,

га

Місце знаходження 
земельної ділянки

Площа 
земельної 

ділянки, га

Місце 
знаходження 

земельної ділянки

Площа
земельної
ділянки,

га

Місце 
знаходження 

земельної ділянки

Площа
земельної
ділянки,

га

Місце
знаходження

земельної
ділянки

1. Петрович Володимир 
Назарович 0,0089 смт Володимирець, 

вул. Соборна, 37в

2. Логвінова Людмила 
Костянтинівна 0,0400 смт Володимирець, 

вул.Нова

3. Яйченя Тетяна Михайлівна 0,0300 смт Володимирець, 
вул.Аеродромівська

4. Піщик Тетяна Оксентівна 0,0091 смт Володимирець, 
вул. Соборна

5. Мороченець Тетяна 
Михайлівна 0,0200 смт Володимирець, 

вул .Котляревського

6. Водько Дмитро Андрійович 0,1200 смт Володимирець, 
вул. Заводська, 24

7. Міхеєв Володимир 
Васильович 0,1800 с.Степангород,

вул.Шевченка
8. Сергійчук Альона Вікторівна 0,2500 с.Степангород, 

провул. В иробничий, 3

9. Сергійчук Владислав 
Вікторович 0,2500 с.Степангород, 

провул.Виробничий, 8

10. Левечко Надія Платонівна 0,1007 с.Степангород, 
вул. Партизанська, 21Б

11. Шеліган Наталія Антонівна 0,2500 с.Хиночі, 
вул.І.Франка, 42

12. Кравчук Антон Петрович 0,4120 с.Хиночі,
вул.І.Франка

13. Мороченець Віталій 
Васильович 0,2500 с.Хиночі, 

вул.Вишнева, 20 1,9900 с.Хиночі,
вул.Вишнева




