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РІШЕННЯ № 156 
 

29 січня 2021 року  м. Липовець  7 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Чернець В.М. 

 
Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 5, 13 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 

(паїв)», статей 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статей 12, 81, 125, 

126, Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні» від 10 липня 2018 року № 2498–VIII, розглянувши заяву гр. 

Чернець В.М. про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

враховуючи висновок постійної комісії міської  ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку площею: 

- 3,9512 га, кадастровий номер 0522210100:02:000:0134 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території 

Липовецької міської ради за межами населеного пункту м. Липовець, Вінницького 

району, Вінницької області. 

2. Передати гр. Чернець Валентині Максимівні у власність земельну 

ділянку із земель колективної власності площею: 

- 3,9512 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

що знаходиться на території Липовецької міської ради, за межами населеного 
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пункту м. Липовець, Липовецького району Вінницької області, кадастровий номер 

0522210100:02:000:0134. 

3. Землекористувачу гр. Чернець В.М.: 

- зареєструвати право власності на земельну ділянку; 

- використовувати земельну ділянку відповідно до цільового 

призначення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, (голова комісії Дмитро ШМИГУН). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
 


