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ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

0 ^ _______ 2021 року №

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у спільну 
часткову власність громадянам Сакову С.М. та Саковій Т.А. 
в с. Жовкині, вул. Поліська, 6

Розглянувши заяву громадян Сакова Сергія Марковича, Сакової Тамари 
Адамівни від 10.11.2021 року та додані до неї матеріали, керуючись статтями 
12, 87, 116, 118, 120, 121, 122, 125, 126 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 Сакову Сергію Марковичу, Саковій Тамарі 
Адамівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), що знаходиться в с. Жовкині, вул. Поліська, 6.

2. Передати громадянам Сакову Сергію Марковичу, Саковій Тамарі 
Адамівні безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку площею 
0,2500 га (кадастровий номер: 5620883800:01 ;003:0202) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), що знаходиться в с. Жовкині, вул. Поліська, 6 
з розподілом часток у праві спільної часткової власності на вищезазначену 
земельну ділянку, а саме:

- частка громадянина Сакова Сергія Марковича -  1/2 від 0,2500 га;
- частка громадянки Сакової Тамари Адамівни -  1/2 від 0,2500 га.



3. громадянам Сакову Сергію Маркевичу, Саковій Тамарі Адамівні 
провести державну реєстрацію права спільної часткової власності на земельну 
ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Зобов’язати громадян Сакова Сергія Марковича, Сакову Тамару 
Адамівну виконувати обов’язки землевласників відповідно до вимог статті 91 
Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, інвестипщйдгр розвитку, земельних відносин, 
екології, природокош ^щ ^ня т ауЬш т оф т рою  (голова комісії Олександр 
КРУК).

Селищний голЦ^ Василь КОВЕНЬКО


