
 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

проект  РІШЕННЯ  № 

 

Від  __січня  2019 року                                                                       54  сесія  7 скликання   

 

Про поновлення договору 

оренди земельної ділянки 

 

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Мартинюк Світлани Миколаївни 

та громадянки Карліної Людмили Миколаївни про поновлення договору оренди, відповідно 

до ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 288, 289 Податкового кодексу України, ст. 

124, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Поновити дію договору оренди землі № 165/03-02 від 19.01.2009 на земельну ділянку 

площею 0,0128 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:5017, з цільовим призначенням 

03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для 

комерційного використання, І економіко-планувальна зона 10 оціночний район, яка 

знаходиться в м. Липовець, вул. Зіндельса, який  укладений між Липовецькою міською радою 

та Мартинюк Світланою Миколаївною, (інформація з обмеженим доступом), шляхом 

укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі. 

1.1.  Встановити, що з моменту набрання чинності додаткової угоди про поновлення 

договору оренди землі, строк дії договору становить 1 рік.  

1.2.  Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 9 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що на 2018 рік складає _______ грн. (н.г.о 1м2 – _____ грн.) з подальшим 

урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно 1/12 частини 

її розміру, з моменту підписання угоди про поновлення договору оренди землі та 

переглядається один раз на два роки у разі зміни умов господарювання, зміни граничних 

розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, 

зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої 

земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, передбачених 

законом. У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,2 

відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

2. Поновити дію договору оренди землі № 164/03-02 від 19.01.2009 на земельну ділянку 

площею 0,0128 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:5018, з цільовим призначенням 

03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для 

комерційного використання, І економіко-планувальна зона 10 оціночний район, яка 

знаходиться в м. Липовець, вул. Зіндельса, який  укладений між Липовецькою міською радою 

та Карліною Людмилою Миколаївною, (інформація з обмеженим доступом), шляхом 

укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі. 



2.1.  Встановити, що з моменту набрання чинності додаткової угоди про поновлення 

договору оренди землі, строк дії договору становить 1 рік.  

2.2.  Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 9 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що на 2018 рік складає ________ грн. (н.г.о 1м2 – _____ грн.) з подальшим 

урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно 1/12 частини 

її розміру, з моменту з моменту підписання угоди про поновлення договору оренди землі та 

переглядається один раз на два роки у разі зміни умов господарювання, зміни граничних 

розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, 

зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої 

земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, передбачених 

законом. У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,2 

відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

3. Зобов’язати вищезазначених заявників: 

3.1 у 30-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою міською 

радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича додаткові угоди про поновлення 

договорів оренди землі; 

3.2 у 5-денний строк, після укладення угод про поновлення договору оренди землі, 

провести державну реєстрацію поновленого права користування земельними ділянками; 

 3.3 копії укладених угод про поновлення договорів оренди землі, в 5-денний строк після 

державної реєстрації, подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій 

обл. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   
   

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                   МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

проект  РІШЕННЯ  № 

  

Від __ січня 2019 року                                                                       54  сесія  7 скликання   

 

Про  затвердження   технічної   документації 

із землеустрою щодо  встановлення (відновлення)   

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) 

та передачу земельних ділянок у власність 

 

   Розглянувши заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою  та 

передачу безкоштовно  у власність земельних ділянок, в зв’язку з встановленням та 

уточненням площ земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території міста, враховуючи 

погодження суміжних меж землевласниками та землекористувачами, керуючись статтями 22, 
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25, 55 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 39, 81, 116, 118, 121, 122, 186 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», п. 34, ч. 1 ст. 

26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати безкоштовно у власність земельні 

ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), гаражного будівництва та ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності, які розташовані в межах населеного  пункту, наступним 

громадянам : 

 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Розташува

ння 

земельної 

ділянки 

Загаль

на 

площа 

земель

ної 

ділянк

и, га 

В тому числі 

Для 

будівн

ицтва 

та 

обслуг

овуван

ня 

житлов

ого 

будинк

у 

Для 

ОСГ 

Для 

інди

віду

альн

ого 

гара

жно

го 

буді

вни

цтва 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1. Поліщук  

Володимир  

Климентійови

ч   (проживає: 

інформація  з  

обмеженим  

доступом) 

вул. 

Гагаріна, 

18 

0,1000 0,1000   0522210100:01:001:2776 

2. Клещов  Євген  

Олексійович  

(проживає:  

інформація  з  

обмеженим  

доступом) 

вул. 

Пирогова,8 
0,1000 0,1000   0522210100:01:003:1754 

3. Косенко  Зоя  

Василівна   

(проживає:  

інформація  з  

обмеженим  

доступом) 

вул. 

І.Франка, 

42а 

0,1000 0,1000   0522210100:01:003:1757 

4. Головатюк  

Василь  

Васильович  

(проживає:  

інформація  з  

обмеженим  

доступом) 

вул. 

І.Франка, 

42 

0,2082 

 

 

 

 

 

 

0,1000 

0,1082  

 

 

 

0522210100:01:003:1756 

 

 

0522210100:01:003:1755 



5. Головатюк  

Лідія  

Антонівна  

(проживає:  

інформація  з  

обмеженим  

доступом) 

вул.І.Фран

ка 
0,1200  0,1200  0522210100:01:003:1758 

6. Коберник  Зоя  

Іванівна   

(проживає:  

інформація  з  

обмеженим  

доступом) 

вул, 

Докучаєва 
0,0760  0,0760  0522210100:01:002:1428 

7. Адамчук 

Світлана 

Миколаївна 

(проживає:  

інформація  з  

обмеженим  

доступом) 

вул. 

Іллінецька 

39 

0,1200 0,1000 

 

 

 

0,0200 

 

 

0522210100:01:001:2774 

 

0522210100:01:001:2775 

  

 

2. Зобов’язати  заявників: 

 

2.1. дотримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України; 

2.2. оформити право власності на одержану у власність земельну ділянку відповідно до статей 

125, 126  Земельного кодексу України. 

3. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради внести  

зміни до земельно-кадастрової документації.    

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                    МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

                                                                         
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

проект  РІШЕННЯ  № 

 

Від  __січня  2019 року                                                                 54  сесія  7 скликання   

 

Про  припинення  права користування  

 земельними  ділянками 

 

 Керуючись статтями  12,  п. а ч.1 ст. 141 Земельного кодексу України,  п. 34, ч. 1 ст. 26, 

ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  



 

            В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

1. Припинити право користування земельними ділянками у зв’язку з добровільною  

відмовою згідно, поданих заяв, наступній  громадянці: 

1.1 Буглаєві  Наталії Олександрівні  (проживає: інформація  з  обмеженим  доступом) – 

площею  0,1500 га ,  з них , для  ведення  особистого  селянського господарства  0,0500 га, для  

будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку , господарських  будівель і  споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1000 га.  Земельна  ділянка розташована у м. Липовець по вул. 

І.Франка,3. 

   

2. Вилучені земельні ділянки передати до земель запасу Липовецької міської ради. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-

mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

проект  РІШЕННЯ  № 

 

Від  січня   2019 року                                                                           54  сесія  7 скликання   

 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на  

місцевості) із земель комунальної власності 

безоплатно у приватну власність 

 

 Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) з послідуючим оформленням права власності на земельні ділянки для 

будівництва  та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, для 

будівництва індивідуальних гаражів та для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись статтями 12, 81, 116, 118, 120, 121, 122,    Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 

55 Закону України «Про землеустрій», Прикінцевими та перехідними положеннями Закону 

України «Про Державний земельний кадастр»,  п. 34, ч. 1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

     В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати  дозвіл на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

комунальної власності  безоплатно у приватну власність, наступним  громадянам: 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 
№

п

/

п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 
адреса проживання, 

ідентифікаційний код 

Місце розташування 

земельної ділянки 

     орієнтовна     площа  земельної      
                   ділянки (га) 
для будів-

ництва та 

обсл. ж/б  

Для ведення 

ОСГ  

орієнтовно                       

ю площею  

Гаражн

е 

будівни

цтво 

1 

Вивдюк   Сергій  Іванович 

(проживає: інформація  з  

обмеженим  доступом) 

 

вул. Івана Франка,  3 

 

0,1000 

 

0,0228 

 

- 

2 

Сема Анатолій Петрович 

(проживає: інформація  з  

обмеженим  доступом) 

вул. Лермонтова, 25 0,0700 - - 

3 

Кащук Надія Іванівна 

(проживає: інформація  з  

обмеженим  доступом) 

поле №1 Скакунка - 0,1500 - 

 

2. У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельних ділянок, їх 

загальна площа може бути змінена в більшу або меншу сторону на підставі технічних 

матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки. 

3. Розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника. 

4. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради,  внести  зміни до земельно-

кадастрової документації.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                               МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 
проект    РІШЕННЯ 

Від         січня   2019 року 54 сесія  7  скликання 
 

Про  розгляд  звернення  Цивилюк С.І. 

щодо  внесення  змін  до  попереднього  

рішення  сесії  міської  ради, в  частині, 

що  стосується  розміру  орендної  плати 

за  землю 

Розглянувши звернення громадянки Цивилюк Світлани Іванівни щодо 

зменшення розміру орендної плати за земельну ділянку площею 0,4313 га, з 

кадастровим номером 0522210100:01:005:0387, та керуючись статтею 78 

Бюджетного Кодексу України , статтями 25, 26, 59, 60, 73 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  статтями 4, 5, 6 Закону України “Про оренду 

землі ”, статтею 288 Податкового кодексу України, враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та залучення інвестицій, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити Цивилюк Світлані Іванівні, (проживає: інформація з 

обмеженим доступом ) в зменшенні розміру орендної плати  за земельну дiлянку 

площею 0,4313 га, з кадастровим номером 0522210100:01:005:0387 з цільовим 

призначенням 10.07 для рибогосподарських потреб, вид використання: для 

риборозведення та рибальства, ІІІ економіко-планувальна зона 27 оціночний 

район, яка знаходиться в м. Липовець (мікрорайон Кам'янка) . 

         2.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну 

комісію  з  питань  архітектури, будівництва  та  регулювання  земельних  

відносин. 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                               МИКОЛА   ГРУШКО 
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