УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __.__. 2019

61 сесія 7 скликання

Про поновлення договору
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяви фізичної особи – підприємця Баліцького Бориса Сергійовича та
голови фермерського господарства «Пума» Дишканта В.М. про поновлення договорів
оренди землі, відповіднодо ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 288, 289
Податкового кодексу України, ст.ст. 124, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Поновити дію договору оренди землі №33/03-04 від 20.10.2014 на земельну ділянку
площею 0,0060 га, кадастровий номер: 0522210100:01:002:0914, з цільовим призначенням
03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для
обслуговування малої архітектурної форми (комерційне використання), І економікопланувальна зона 16 оціночний район, яка знаходиться в м. Липовець по вул. Яблунева, який
укладений між Липовецькою міською радою та ФОП Баліцьким Борисом Сергійовичем
(РНОКПП; місце проживання - Конфіденційна інформація) шляхом укладання додаткової
угоди про поновлення договору оренди землі.
1.1. Встановити строк дії договору оренди землі на 5 років, з моменту його укладення
терміном до 30 вересня 2024 року.
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 2019 рік складає 2 319, 45 грн. (н.г.о. 1м2 – 429,53 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 щорічно 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 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення.
2. Поновити дію договору оренди землі №163/03-02 від 19.01.2009 на земельну
ділянку площею 0,0080 га, кадастровий номер: 0522210100:01:001:1247, з цільовим
призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання:
для обслуговування малої архітектурної форми (комерційне використання), І економікопланувальна зона 10 оціночний район, яка знаходиться в м. Липовець по вул. Василя
Липківського, 22а, який укладений між Липовецькою міською радою та головою
фермерського господарства «Пума» Дишкантом Володимиром Михайловичем (код

ЄДРПОУ – 20102530; місцезнаходження: поштовий індекс 22500, м. Липовець, вул. Василя
Липківського, буд. 13, Липовецького району Вінницької області), шляхом укладання
додаткової угоди про поновлення договору оренди землі.
2.1. Встановити строк дії договору оренди землі на 10 років, з моменту його
укладення терміном до 30 вересня 2029 року.
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 2019 рік складає 4749,81 грн. (н.г.о. 1м2 – 659,70 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 щорічно 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 разіневнесенняорендної плати у визначені строки, стягується пеня
у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення.
3. Зобов’язати гр. Баліцького Бориса Сергійовича та голову фермерського
господарства «Пума» Дишканта В.М.:
3.1. У 20-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 договорів 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

Секретар міської ради
Лебідь А.М.
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Назаренко О.О.
Спеціаліст відділу правової та
кадрової роботи
Бабич А.І.

М.Т. ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
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Про передачу в оренду
земельної ділянки
Розглянувши заяву директораСільськогосподарського товариства з обмеженою
відповідальністю «Дружба» Пасічника О.В., відповідно до ст. 93, 96, 120, 123, 124, 125, 126
Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,
ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду Сільськогосподарському товариству з обмеженою
відповідальністю «Дружба» (код ЄДРПОУ 30803655; місцезнаходження: 22540, с. Ульянівка,
вул. Першого Травня, 6, Липовецького району Вінницької області) земельну ділянку площею
3, 2893 га, кадастровий номер: 0522210100:01:001:2433, цільове призначення: 12.04 для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього
господарства (вид використання: землі автомобільного транспорту), І економіко-планувальна
зона 17 оціночний район, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. Липова, 31, у
зв’язку із розміщенням на даній земельній ділянці нерухомого майна, яке згідно
Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру
прав власності на нерухоме майно №92877188 та №92882904 перебуває у власності СТОВ
«Дружба».
1.1. Встановити строк дії договору оренди землі на 5 років, з моменту його укладення
терміном до серпня 2024 року.
1.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288
Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 5 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що на 2019 рік складає 434 805, 43 грн. (н.г.о. 1м2 – 264. 38 грн.) з
подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно
1/12 частини її розміру, з моменту набрання чинності цього рішення, та переглядається
щорічно 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 0,3 відсотка
несплаченої суми за кожний день прострочення.
2. Зобов’язати директора Сільськогосподарського товариства з обмеженою
відповідальністю «Дружба» Пасічника О.В.:
2.1. у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою
міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича договір оренди землі;

2.2. у 5-денний строк, після укладення договорів оренди землі,провести державну
реєстрацію права користування (оренди) на земельні ділянки;
2.3. копії укладених договорів оренди землі, в 5-денний строк після державної
реєстрації, подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Спеціаліст відділу правової та
кадрової роботи

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Бабич А.І.
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Про затвердження переліку ділянок,
що підлягають продажу та надання дозволу
на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки,
яка не підлягає продажу на
конкурентних засадах
Розглянувши заяву директора приватного підприємства «Липовецьсільсервіс» Ладана
Івана Арсентійовича, як власника об’єкта нерухомого майна розташованого на орендованій
земельній ділянці комунальної власності міста Липовець, про викуп земельної ділянки,
відповідно до ст.ст. 93, 96, 120, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, Законів
України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,
ВИРІШИЛА:
1.
Включити земельну ділянку, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна,
що перебувають у власності приватного підприємства «Липовецьсільсервіс», у перелік
земельних ділянок, які не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)
земельну ділянку площею 0,4390 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:1014, з
цільовим призначенням 11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (вид використання:
землі виробничої діяльності ), ІІ економіко-планувальна зона, 19 оціночний район, яка
розташована за адресою: м. Липовець, вул. Столярського, 11, що перебуває у користуванні
ПП «Липовецьсільсервіс» на умовах оренди згідно договору оренди від 23.07.2019 за
№147/03-04.
2.
Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради замовити
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, яка підлягає продажу, згідно пункту 1 даного рішення.
3.
Доручити Комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері
оцінки земель, провести конкурсний відбір оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, що мають ліцензії на виконання землеоціночних робіт.
4.
За результатами конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, доручити
міському голові підписати угоду на виконання робіт з проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок здійснюється за рахунок внесеного покупцем (заявником) авансу, що не
може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною
грошовою оцінкою земельної ділянки.
5. Встановити суму авансового платежу для фінансування міською радою робіт
зпроведення експертної оцінки земельної ділянки, у розмірі 20 % від нормативної грошової

оцінки вище зазначеної земельної ділянки.
6. Звіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, після отримання позитивного
висновку державної експертизи, подати на розгляд сесії міської ради для прийняття
остаточного рішення щодо продажу вище вказаної ділянки.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Кицюк О.П.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Спеціаліст відділу правової
та кадрової роботи

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Бабич А.І.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __.______. 2019 року

61 сесія 7 скликання

Про затвердження тимчасового
Положення про порядок визначення та
відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам в місті Липовець
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284 «Про
порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»,
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про
відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності», Земельним та Цивільним кодексами України, з метою створення єдиних
організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам в місті, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тимчасове Положення про порядок визначення та відшкодування
збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Липовець (далі Положення), що додається (Додаток 1).
2. Затвердити типову форму Договору про порядок визначення та відшкодування
збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Липовець (далі - Договір),
що додається (Додаток 4).
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
Кропивницького С.С.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
Міський голова

Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Спеціаліст відділу правової
та кадрової роботи

ГРУШКО М.Т.

Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Бабич А.І.

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від __. __.2019 № ____
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам
1. Загальні положення
1.1. Тимчасове Положення про порядок визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам в місті Липовець (далі – Тимчасове Положення)
визначає порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та
землекористувачам, які заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних
ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового
покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у
непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим
невикористанням земельних ділянок.
1.2. Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного
кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду
землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них
розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності», постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року
«Про порядок визначення та відшкодування збитків власника землі та землекористувачам»
№284 та спрямовано на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад
визначення розмірів і порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
в місті Липовець.
1.3. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні
вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням
обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних
властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та
неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок,
самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без
оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в
інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного
законодавства.
1.4. Відшкодуванню підлягають:
вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи
незавершене будівництво;
вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;
вартість лісових і дерево-чагарникових насаджень;
вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо),
зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд;
понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних
ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське
виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні
роботи;
інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і
неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.
Неодержаний дохід - це дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач,
у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення
(викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або
приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті

негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та
громадян.
1.5. Розгляд документів з метою визначення збитків власникам землі та
землекористувачам проводить комісія (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням
виконавчого комітету Липовецької міської ради.
2. Матеріали що подаються на Комісію
2.1. Підготовку та подання матеріалів на засідання Комісії здійснюють спеціалісти
відділу правової та кадрової роботи Липовецької міської ради.
2.2. На засідання Комісії подаються наступні матеріали:
- копія рішення Липовецької міської ради про надання в оренду або поновлення права
оренди земельної ділянки, будь-яке інше рішення Липовецької міської ради, яке стосується
даної земельної ділянки та особи, щодо якої розглядається питання відшкодування збитків
(при наявності);
- акт обстеження земельної ділянки в натурі (на місцевості), який складається у
довільній формі постійною комісією з питань архітектури, будівництва та регулювання
земельних відносин Липовецької міської ради;
- документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно або інформаційна
довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об’єкта нерухомого
майна (при наявності нерухомого майна на земельній ділянці);
- нормативна грошова оцінка або вартість 1 кв.м. земельної ділянки за відповідні
періоди фактичного використання земельної ділянки;
- матеріали притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного
законодавства (в разі наявності);
- документ, що підтверджує право на земельну ділянку або інформаційна довідка з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в разі наявності);
- відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємцівта громадських формувань щодо власника землі або землекористувача та особи,
яка нанесла збитки;
- копії матеріалів листування Липовецької міської ради та її виконавчих органів з
підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки
(при наявності);
- копії письмового повідомлення підприємств, у станов, організацій та фізичних осіб,
якими нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії з документальним підтвердженням
його відправлення;
- інші документи, що підтверджують використання або невикористання земельної
ділянки суб’єктами з порушенням вимог земельного законодавства.
3. Порядок розгляду матеріалів та нарахування збитків
3.1. У разі відсутності представника підприємства, установи, організації або
громадянина (громадян), які будуть відшкодовувати збитки при розгляді питання вперше та
відсутності офіційної письмової згодина розгляд питання щодо визначення розміру збитків
без їх участі, розгляд відповідного питання переноситься.Повторне відкладення розгляду
цього питання може мати місце лише за наявності поважних причин, підтверджених
письмово.
3.2. Відсутність особи, що завдала шкоду, при повторному розгляді питання щодо
визначення розміру збитків не зупиняє його розгляду та не є перешкодою для прийняття
Комісією відповідного рішення.
3.3. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право
користування, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою,
але не більше ніж за останні 3 роки.

3.4. У випадку не оформлення документу, що посвідчує право користування
земельною ділянкою у строк, встановлений рішенням Липовецької міської ради про надання
або поновлення права оренди земельної ділянки, збитки визначаються після закінчення
строку, встановленого даним рішенням.
3.5. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого
документу на землю визначається:
- для підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної
власності, громадських організацій інвалідів України, їх підприємств, установ, організацій,
релігійних організацій України – у розмірі земельного податку, визначеного вимогами
розділу XIII Податкового кодексу України;
- для інших землекористувачів – у розмірі орендної плати, визначеної з врахуванням
ст. 288 Податкового кодексу України.
3.6. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу
Комісії, у разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії вважається вирішальним.
3.7. Результати роботи Комісії оформляються актом (додаток №1) в двох
примірниках, що підписуються головою або його заступником – головуючим на засіданні та
секретарем. До акту додаються відповідні розрахунки, що стали підставою для визначення
розміру збитків.
3.8. Один примірник акта залишається в матеріалах справи Комісії, другий
долучається до рішення виконкому про його затвердження.
4. Порядок відшкодування збитків
4.1. Акт Комісії з визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам
підлягає затвердженню рішенням виконавчого комітету Липовецької міської ради, проект
рішення якого готується відділом правової та кадрової роботи.
4.2. Після затвердження акта рішенням виконавчого комітету Липовецької міської
ради відділ правової та кадрової роботи у 10-денний строк направляє власнику землі або
землекористувачу та підприємству, установі, організації, громадянину, які будуть
відшкодовувати збитки, повідомлення про необхідність відшкодування збитків.
4.3. У повідомленні зазначається пропозиція щодо добровільного відшкодування
збитків та попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний
термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у
досудовому порядку.
До повідомлення додаються:
- витяг з рішення виконавчого комітету Липовецької міської ради про затвердження
акту про визначення збитків;
- зразок заяви про згоду добровільного відшкодування збитків (додаток №2).
4.4. Повідомлення надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим
листом з повідомленням про вручення (або вручається особисто під підпис).
4.5. Збитки відшкодовуються власникам землі підприємствами, установами,
організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше місяця
після отримання повідомлення, передбаченого пунктами 4.2. та 4.3. цього Положення.
4.6. За заявою фізичної або юридичної особи на підставі рішення Комісії може бути
надано відтермінування або розтермінування на відшкодування збитків, але на строк не
більше шести місяців, про що зазначається в рішенні виконавчого комітету міської ради.
4.7. Збитки відшкодовуються на рахунок власника землі або землекористувача, якому
вони заподіяні. У випадку, завдання збитків територіальній громаді міста Липовець, збитки
відшкодовуються шляхом сплати коштів до міського бюджету.
4.8. У випадку невиконання фізичною або юридичною особою зобов’язань щодо
відшкодування збитків, підтвердженого у відповідності до п.4.5 даного Положення,
недосягнення сторонами згоди або неотримання заяви про згоду добровільного
відшкодування збитків за результатами розгляду повідомлення про необхідність

відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, Липовецька
міська рада передає матеріали до органів прокуратури для підготовки позову про примусове
відшкодування збитків в судовому порядку.
4.9. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним
законодавством України.
Міський голова

ГРУШКО М.Т.

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від __. __.2019 № ____
АКТ № __
щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам землі та
землекористувачам
«___»________20__ р

м. Липовець

Комісія для визначення збитків власникам землі та землекористувачам, яка діє на
підставі рішення виконавчого комітету Липовецької міської ради від __.__.2019 № ___ зі
змінами у складі:
Голова комісії:
Секретар комісії:
Члени комісії:

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

(П.І.Б. членів Комісії)
Власник землі або землекористувач,
якому заподіяли збитки
____________________
Особа, яка завдала шкоду

___________________
ВСТАНОВИЛА:

1. Земельна ділянка, яку використовують розташована за адресою:
______________________
__________________________________________________________________________
_____.
2. Площа земельної ділянки, яка використовується _____________________ кв.м.
3.
Підстава
використання
земельної
ділянки
__________________________________________
__________________________________________________________________________
_____.
4.
Нормативна
грошова
оцінка
або
вартість
1
м2
становить
______________________________
__________________________________________________________________________
_____.
5. Період використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів
___________
__________________________________________________________________________
_____.
6.
Цільове
використання
земельної
ділянки
__________________________________________
__________________________________________________________________________
_____.
7. Розмір збитків, завданих власнику землі або землекористувачу становить
_______________

__________________________________________________________________________
_____.
8.
Термін,
що
встановлений
для
сплати
завданих
збитків
_______________________________
__________________________________________________________________________
_____.
Додаток: розрахунок розміру збитків на _____арк. у ____прим.

Голова Комісії

_______________________________

(підпис, П.І.Б.)

Секретар Комісії

_______________________________

(підпис, П.І.Б.)

Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від __.__.2019 № ____
Липовецькій міській раді
міському голові
Грушко М.Т.
__________________________________________
(ПІБ громадянина/повна назва
__________________________________________
юридичної особи)
__________________________________________
(адреса реєстрації/юридична адреса)
________________________________________
(місцезнаходження - адреса офісу)
________________________________________
________________________________________
(номери контактних телефонів)
ЗАЯВА
Ознайомившись з результатами розгляду матеріалів Комісії, розрахунком суми
збитків, погоджуюсь на врегулювання спору у досудовому порядку та зобов’язуюсь у
визначений Договором про відшкодування збитків термін сплатити нараховану суму збитків
у сумі ___________________ грн.
Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у
клопотанні та доданих документах.
«____» ____________ 20___ р.

_______________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

Додаток 4
до рішення сесії міської ради
від __. __.2019 № ____
ДОГОВІР №_____
про добровільне відшкодування Липовецькій міській раді збитків,
завданих внаслідок використання земельної ділянки комунальної власності
без правовстановлюючих документів
м. Липовець, Вінницька обл.

«___» _________ 2019 року

Липовецька міська рада в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича,
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №
280/ 97-ВР та рішення 1 сесії 7 скликання від 13.11.2015 №1 (надалі – Стягувач), з однієї
сторони, та _______________________ (ПІБ, дата народження, РНОКПП), паспорт, серія __,
номер ______ виданий _______________ в м. _____ __.__.____ р. (надалі – Боржник), з
другого боку, а разом – Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. Загальні положення:
1.1. За цим Договором Стягувач та Боржник дійшли згоди, що Боржник зобов’язується
відшкодувати в борг на користь Стягувача, відповідно до акта по визначенню та
відшкодуванню збитків №____ від _____________ року, затвердженого рішенням
виконавчого комітету Липовецької міської ради №____ від ___________ року, в строки
передбачені цим Договором.
1.2. Сторони домовились, що розмір суми відшкодування, яку Боржник
зобов’язується відшкодувати на користь Кредитора, становить – _______ (___________) грн.
2. Обов’язки сторін:
2.1. Боржник зобов’язується відшкодувати на користь Кредитора суму, зазначену в п.
1.2. цього Договору, згідно графіку, вказаного в п. 3.3. цього Договору, але не пізніше “__”
______ 201_ року.
2.2. Стягувач зобов’язується, що після відшкодування Боржником боргу в повному
розмірі, зазначеному в п. 1.2. цього Договору, Кредитор не буде мати претензій до Боржника
по зазначеному в п. 1.1. Договору акту по визначенню збитків та зобов’язання з погашення
решти заборгованості вважатиметься припиненим на підставі ст. 605 Цивільного кодексу
України.
3. Порядок відшкодування шкоди:
3.1. Сплата боргу здійснюється Боржником на користь Стягувача шляхом
перерахування грошових коштів безготівковим переказом на банківський рахунок Стягувача.
3.2.
Збитки сплачуються у грошовій формі за наступними реквізитами: Одержувач
– УК у Липовецькому районі/ м.Липовець/18010900, р/р33218815002274, код
37336986, МФО 899998, Казначейство України (ЕАП) орендна плата з фізичних осіб.
3.3. Боржник зобов’язується сплачувати борг Стягувачу за наступним графіком:
№
п/п
1
2
3

Дата платежу

Сума платежу

до __.__.201_ року
до __.__.201_ року
до __.__.201_ року

_____ (_________) грн. __ коп.
_____ (_________) грн. __ коп.
_____ (_________) грн. __ коп.

3.4.
Боржник має право достроково виконати умови цього Договору шляхом
одноразової сплати боргу або шляхом сплати боргу в більших розмірах, ніж передбачено п.
3.3. цього Договору
3.5.
Відшкодування збитків не звільняє Сторону 2 від обов'язку оформлення
землекористування у встановленому порядку.
Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне
виконання умов Договору
4.1.
У разі невиконання умов даного Договору у зазначений строк, Стягувач має
право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не відшкодовано
Боржником.
4.

5.
Зміни та доповнення до Договору
5.1.
Договір може бути змінений та доповнений за згодою Сторін.
5.2.
Зміни та доповнення складаються у письмовій формі та оформлюються
додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

6.1.

6.
Припинення дії Договору
Дія Договору припиняється у випадку сплати збитків у повному обсязі.

7.1.
7.2.

7.
Прикінцеві положення
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу,

один
яких зберігається у Сторони 1, другий у Сторони 2.
7.3.
Укладжаючи даний Договір, Сторона 2 підтверджує факт згоди на добровільне
відшкодування збитків, внаслідок використання земельної ділянки комунальної власності
територіальної громади міста Липовець, без правовстановлюючих документів.
8. Реквізити Сторін
«Стягувач»
Липовецька
міська
рада,
міський голова Грушко Микола
Терентійович, діючий на підставі
рішення 1 сесії 7 скликання від
13.11.2015 № 1, ст. 42 Закону України
«Про
місцеве
самоврядування
в
Україні»,
адреса: 22500, Вінницька область,
м. Липовець, вул. В. Липківського, 30,
УК у Липовецькому районі/
м. Липовець/18010900,
р/р33218815002274,
код 37336986,
МФО 899998,
Казначейство України (ЕАП).
Тел.(04358) 2-19-66, 2-14-34.

«Боржник»
_________________________ПІБ
(найменування
юридичної
особи)
___________р.н.
РНОКПП (ЄДРПОУ) _________
місце
проживання
(місцезнаходження): ___________

Підписи сторін
Стягувач

Боржник

________________М.Т. Грушко

______________ПІБ (назва
юридичної особи)

(підпис)

(підпис)

М.П. (за наявності печатки)

М.П.(за наявності печатки)

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __.______. 2019 року

61 сесія 7 скликання

Про внесення змін до договору
оренди землі
Розглянувши заяву гр. Бойчука Олександра Петровича про внесення змін до договору
оренди землі, відповідно до ст.ст. 274, 288 Податкового кодексу України, ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.33 Закону України «Про оренду землі»,
ст.93, ст.124 Земельного кодексу України, враховуючи нормативну грошову оцінку земель м.
Липовець, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Договору оренди землі №64/03-04 укладеного 06.07.2016 між
орендодавцем Липовецькою міською радою в особі міського голови Грушка М.Т. та
орендарем Бойчуком Олександром Петровичем шляхом укладання додаткової угоди про
внесення змін до договору оренди землі (державна реєстрація 26.08.2016 за
№1013287605222), а саме:
- внести зміни до п.5. Договору та викласти його в наступній редакції: «5. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки площею 722 м2, яка розташована по вул. Героїв Майдану,
60, з урахуванням коефіцієнта індексації нормативно грошової оцінки 2019 року – 1.0,
становить 94 706, 78 грн. (дев’яносто чотири тисячі сімсот шість грн., 78 коп.), (ІІ економікопланувальна зона, 19 оціночний район, 1м2 – 131,17 грн.)».
- внести зміни до п.9. Договору та викласти його в наступній редакції: «9. Орендна
плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 5% нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що на 2019 рік складає 4 735 грн. 34 коп. (чотири тисячі сімсот тридцять
п’ять, 34 коп.) з подальшим урахуванням щорічної індексації, за наступними реквізитами:
Одержувач - УК у Липовецькому районі/ м.Липовець /18010900 - р/р 33211812002274, код
37336986, МФО 899998 ГУ ДКСУ у Вінницькій область, код призначення платежу
18010900;01 орендна плата з фізичних осіб».
2. В частині зміни орендної плати у грошовій формі в розмірі з 5% на 4 % відмовити.
3. Доручити міському голові Грушко М.Т. укласти від імені міської ради додаткову
угоду до договору оренди землі згідно даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Спеціаліст відділу правової та

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.

кадрової роботи

Бабич А.І.

УКРАЇНА
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___________ 2019року

60 сесія 7 скликання

Про погодження графічних
матеріалів місця розташування
та площі земельних ділянок
учасникам бойових дій, які брали
участь в антитерористичній операції
на сході України.
Розглянувши клопотання громадянів та учасників бойових дій, осіб, що брали (беруть)
участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України щодо погодження графічних матеріалів
місця розміщення та площі земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства та для ведення садівництва, із земель державної власності, керуючись ст. 12
Земельного кодексу, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Не заперечувати щодо місця розміщення та площі земельних ділянок державної
власності, які пропонується для передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства, згідно поданих графічних матеріалів (за межами міста) наступним
громадянам:
1.1. Ревацькому Івану Миколайовичу (адреса проживання: інформація з обмеженим
доступом)– земельну ділянку орієнтованою площею 2,000 га для ведення особистого
селянського господарства.
1.2. Бондарчуку Сергію Богдановичу (адреса проживання: інформація з обмеженим
доступом) – земельну ділянку орієнтовною площею 2,000 га для ведення особистого
селянського господарства.
2.Рекомендувати заявникам надати у міську раду інформацію про отримання (відмову в
отримані) у власність земельних ділянок (із земель державної власності) для ведення
садівництва.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО
проект

РІШЕННЯ

Від___________ 2019року

61 сесія 7 скликання

Про припинення права
користування земельними
ділянками.
Розглянувши заяви громадян, про припинення права користування земельними
ділянками, які були надані для ведення особистого селянського господарства, керуючись
статтями 12, 140, п.а ч.1 ст. 141 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Липовецька міська рада,
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право користування земельними ділянками, згідно поданих заяв наступним
громадянам:
1.1. Тетерук Надія Петрівна (адреса проживання: інформація з обмеженим доступом) площею 0,1500 га, яка була надана для ведення особистого селянського господарства.
Земельна ділянка розташована м. Липовець, поле № 1, «Березівка».
1.2. Оксанюк Євгенія Іванівна (адреса проживання; інформація з обмеженим доступом) –
площею 0,1000 га, яка була надана для ведення особистого селянського господарства.
Земельна ділянка розташована м. Липовець, пров. Мічуріна, 7.
3. Земельні ділянки право користування, яких припинено передати до складу земель
комунальної власності сільськогосподарського призначення Липовецької міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
ГРУШКО

МИКОЛА

проект РІШЕННЯ №

Від ________ 2019 року.

61 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
з передачі 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,
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:
1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 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,
місце реєстрації

1.

Польовий
Степан
Степанович
(адреса
проживання:
22500.,
інформація з
обмеженим
доступом)

2.

3

Покотило
Олександр
Сергійович
(адреса
проживання:
22500,
інформація з
обмеженим
доступом)
Осадча Лідія
Корніївна
(адреса
проживання:
22500,
інформація з
обмеженим
доступом)

Розташув
ання
земельної
ділянки

Загаль
на
площа
земель
ної
ділянк
и, га

В тому числі

пров.
Соборнос
ті, 18

0,1500

0,0700

вул.
Приступо
ва.

0,1746

вул.В.
Копитка,
24

0,1000

Для
будівн
ицтва
та
обслуг
овуван
ня
житлов
ого
будинк

Для
ОСГ

Для
Кадастровий номер
індив земельної ділянки
ідуал
ьного
гара
жног
о
будів
ницт
ва

0522210100:01:003:1778
0,0800

0,1000

0522210100:01:003:1779

0522210100:01:003:1782
0,046
0522210100:01:003:1783

0,1000

0522210100:01:001:2806

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

проект
Від___________ 2019року

РІШЕННЯ
60 сесія 7 скликання

Про внесення змін в рішення 60
сесії 7 скликання від 19.07.19р.
«Про погодження графічних матеріалів
місця розташування та площі земельних
ділянок учасникам бойових дій, які брали
участь в антитерористичній операції
на сході України.
Розглянувши заяву гр. Рибака А.І., учасника бойових дій, який брав (бере) участь в
антитерористичній операції на сході України , забезпечені її проведення і захисті
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України щодо погодження графічних
матеріалів місця розміщення та площі земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства, із земель державної власності, керуючись ст. 12 Земельного
кодексу, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни в пункт 1.5 рішення 60 сесії 7 скликання від 19.07.19р. «Про погодження
графічних матеріалів місця розташування та площі земельних ділянок учасникам бойових
дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України та викласти його в такій
редакції:
1.Не заперечувати щодо місця розміщення та площі земельних ділянок державної
власності, які пропонується для передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства, згідно поданих графічних матеріалів (за межами міста) наступним
громадянам:
1.5 Рибаку Анатолію Івановичу (проживає: Віницька обл. м. Липовець вул. Пирогова 17,
ідент. № 2288604932) – земельну ділянку орієнтовною площею 2,000га для ведення
особистого селянського господарства.
2.Рекомендувати заявникам надати у міську раду інформацію про отримання (відмову в
отримані) у власність земельних ділянок (із земель державної власності) для ведення
особистого селянського господарства.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

проект РІШЕННЯ

Від _______________ 2019 року

№

61 сесія 7 скликання

Про внесення змін в рішення 56 сесії
7 скликання № 578 від 23.04.2019р. «Про
надання дозволу гр. Опанасюку П.П.
на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража
у власність.

Розглянувши заяву гр. Опанасюка П.П, про внесення змін в рішення 56 сесії 7 скликання
№ 578 від 23.04.2019р. «Про надання дозволу гр. Опанасюку П.П. на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у
власність, керуючись ст.ст. 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
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення 56 сесії 7 скликання № 578 від 23.04.2019р. «Про надання
дозволу гр. Опанасюку П.П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у власність» та викласти його у
такій редакції:
- надати дозвіл гр. Опанасюку Павлу Петровичу (проживає:інформація з обмеженим
доступом) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею до
0,00300 га у власність для будівництва індивідуального гаража, яка розташована в м.
Липовець, по вул. Подільська із земель житлової та громадської забудови комунальної
власності.
2. Громадянину Опанасюку Павлу Петровичу:.
2.1. звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

2.2. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного
законодавства технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

проект РІШЕННЯ №

Від

2019 року

61 сесія 7 скликання

Про внесення змін в рішення 57 сесії
7 скликання від 28.05.2019р. «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 заяву гр. Оксанюка О.В. про внесення змін в рішення 57 сесії 7
скликання від 28.05.2019 року, «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 ст.ст. 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
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в графу 2 вищезазначеного рішення та викласти його в такій редакції:
- 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:

№
п
/ Прізвище, ім’я, по
п батькові,
адреса проживання,
ідентифікаційний код

2

Оксанюк Олег
Васильович , адреса
проживання:( 22500,
інформація з обмеженим
доступом)

орієнтовна

площа земельної

ділянки (га)
Місце розташування
земельної ділянки

вул. Мічуріна, 7

для будівництва та
обсл. ж/б

0.1000

Для
ведення
ОСГ
орієнтовн
о
ю площею

Гаражн
е
будівн
ицтво

0,1800

-

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.
6. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

проект РІШЕННЯ №

Від

2019 року

61 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 ст.ст. 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
ВИРІШИЛА:
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:

№
п
/ Прізвище, ім’я, по
п батькові,
адреса проживання,
ідентифікаційний код

1

2

3

Мороз Віталій
Андрійович
22500 – інформація з
обмеженим доступом
Кравчук Сергій
Васильович
адреса проживання:
інформація з обмеженим
доступом
Мородецька Ядвіга
Антонівни
адреса проживання:
інформація з обмеженим
доступом

орієнтовна

площа земельної

ділянки (га)
Місце розташування
земельної ділянки

для будівництва та
обсл. ж/б

Для
ведення
ОСГ
орієнтовн
о
ю площею

Гаражн
е
будівн
ицтво

вул. Соборності, 9
кв.1

0,1000

0,0500

-

вул. Ломоносова, 130

0,1000

0,1200

-

вул. Замкова, 17

0,1000

0,0300

-

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.
5. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника.
6. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

проект РІШЕННЯ №

Від

2019 року

61 сесія 7 скликання

Про внесення змін в рішення 60 сесії
7 скликання від 19.07.2019р. «Про
затвердження технічних документацій
із землеустрою, щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості) та проекту із
землеустрою щодо передачі земельних
ділянок у власність».

Розглянувши заяву гр. Свящук Т.А. про внесення змін в рішення 60 сесії 7 скликання
від 19.07.2019 року, «Про затвердження технічних документацій із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та проекту із
землеустрою щодо передачі земельних ділянок у власність», 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,
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
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в графу 1 (таблиці) вищезазначеного рішення та викласти його в такій
редакції:
Затвердити проект із землеустрою, технічні документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 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,
місце реєстрації

Розташув
ання
земельної
ділянки

Загаль
на
площа
земель
ної
ділянк
и, га

В тому числі
Для
Для
будівн ОСГ
ицтва
та
обслуг
овуван

Для
Кадастровий номер
індив земельної ділянки
ідуал
ьного
гара
жног

ня
житлов
ого
будинк
1.

Свящук Тетяна
Андріївна
22500,
дреса
проживання:
(інформація з
обмеженим
доступом

Поле №4
Гайсин

0,0700

-

о
будів
ницт
ва

0,0700

-

0522210100:01:004:1240

2. 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 РА Ї Н А
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул. Леніна, 30

 2-34-50, 2-32-55; E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект

РІШЕННЯ

Від вересня 2019 року

55 сесія 7 скликання

Про внесення змін до міської
Програми «Поліпшення техногенної
та пожежної безпеки на території
Липовецької міської ради на
2019-2020 роки»
Відповідно до ст. 25-26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у
зв’язку із необхідністю коригування видатків міського бюджету, заслухавши інформацію
заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Фоміної О.В., міська рада
ВИРІШИЛА:

з/п

7.

Перелік заходів
Програми

2019Фінансування витрат на 2020
залучення
водолазно- роки
рятувального підрозділу
для
проведення
рятувально-водолазних
робіт на водоймах міста

Викона
вці

Джерело
фінансування

№

Термін
виконання
заходу

1. Внести зміни до основних заходів Програми поліпшення техногенної та пожежної
безпеки на території Липовецької міської ради на 2019-2020 роки та доповнити їх пунктом
наступного змісту:

Міський
бюджет

Очікуваний результат

2019
5000

2020
5000

Оперативн
е
реагування
на
надзвичай
ні події і
ситуації

2. Контроль за виконання цього рішення доручити комісії з питань соціальноекономічного розвитку бюджету фінансів та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.), а
організацію виконання - заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Кропивницькому С.С. та Фоміній О.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

Кропивницький С.С.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

МИКОЛА ГРУШКО

