
ВОЛОДМММРЕЦЬКА СЕЛМЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

о-ч ________ 2021 року № ЬЦЦ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється 
для будівництва і обсл}товування. житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
громадянки Федорчук Н.В. в с. Довговоля, вул. Степова

Розглянувши заяву громадянки Федорчук Наталії Вікторівни від 
01.12.2021 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 ком>таальною власністю, житлово-комунального 
господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, 
природокористування та благоустрою, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити громадянці Федорчук Наталії Вікторівні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із 
земель для ведення особистого селянського господарства у землі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована в с. Довговоля, вул. Степова.

2. Змінити цільове призначення земельній ділянці (кадастровий номер: 
5620883400:01:001:0491) площею 0,4700 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земельної ділянки, яка перебуває у власності громадянки Федорчук 
Наталії Вікторівни для ведення особистого селянського господарства і 
розташована в с. Довговоля, вул. Степова Вараського району Рівненської 
області та віднести її до категорії земель житлової та громадської забудови.

3. Громадянці Федорчук Наталії Вікторівні 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 громадянку Федорчук Наталію Вікторівну 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, житлово- 
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, природокорист^вадщ та бл^роз^трою (голова комісії Олександр 
КРУК).

Селищний голова Василь КОВЕНЬКО


