ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)
РІШЕННЯ
-исо ^лчлЛ______ 2021 року

№

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі громадянина
Макарчука А.М. в с. Степангород, вул. Шевченка, Па
Розглянувши заяву громадянина Макарчука Анатолія Михайловича від
18.10.2021 року та додані до неї матеріали, керуючись статтями 12, 20, 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 громадянину Макарчуку Анатолію Михайловичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої
змінюється із земель для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у землі для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована в с. Степангород,
вул. Шевченка, Па.
2. Змінити цільове призначення земельній ділянці (кадастровий номер:
5620889500:01:001 ;0260) площею 0,0228 га для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі за рахунок земельної ділянки, яка перебуває у власності
громадянина Макарчука Анатолія Михайловича для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) і розташована в с. Степангород, вулиця Шевченка, Па
Володимирецького району Рівненської області та віднести її до категорії земель
житлової та громадської забудови.
3. Громадянину Макарчуку Анатолію Михайловичу здійснити заходи
щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них)
про земельну ділянку та провести державну реєстрацію права власності на

земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
4. Зобов’язати громадянина Макарчука Анатолія Михайловича виконувати
обов’язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу
України.
5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з
економічних питань, управління комунальною власністю, житловокомунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин,
екології, природокор^^ад^щ^ та бл^оустрбю (голова комісії Олександр
КРУК).
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