
 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ №  
 

23 березня 2021 року м. Липовець ____ сесія 8 скликання 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 

 

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

самоврядування в Україні», статей 12, 81, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного 

кодексу України, статей 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», розглянувши заяви громадян про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок 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. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

наступним громадянам: 

2. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право спільної сумісної власності на земельну ділянку 

орієнтовно площею 0,3000 га, в тому числі: 0,2500га- для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 0,0500 га - 

№ 
з/п 

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

Місце розташування 
земельної ділянки 

Орієнтовна площа земельної 
ділянки (га), в т. ч.: 

для будівництва і 

обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

для ведення 

особистого 
селянського 

господарства 

для будівництва 

індивідуальних 

гаражів 

1 

ГРИЦУН Валентина 

Володимирівна, 
проживає: (інформація з обмеженим 

доступом) 

м. Липовець, 

вул. Толстого, 23 
0,1000 0,2100 - 

2 

ОВЕРЧУК Тетяна Григорівнп, 
проживає: (інформація з обмеженим 

доступом) 

с. Очитків, 

вул. Єсеніна, 8 

вул. Єсеніна 

0,2500 

- 

0,0900 

0,0600 
- 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вулиця Миру, 51, 

с. Вікентіївка наступним громадянам: 

2.1. ВОРОНКО Наталії Антонівні (проживає: (інформація з обмеженим доступом). 

2.2. ТЕТЕРУКУ Івану Григоровичу (проживає: (інформація з обмеженим доступом).  

3. 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. 

4. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком 

замовника. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради 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 


