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Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок у власність 
 

 

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

самоврядування в Україні», статей 12, 40, 116, 118, 121, 122, 186-1 Земельного 

кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», розглянувши заяви громадян та додані до 

них графічні матеріали, 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 гр. ТКАЧУКУ Сергію Миколайовичу  на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

до 0,21 га у власність для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою:  провулок А. Ковбасюка, 7, м. Липовець,  із земель 

комунальної власності. 

           2. Надати дозвіл гр. ЗАГОРОДНІЙ Олені Василівні  на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

до 0,25 га у власність для ведення особистого селянського господарства, що  

розташована за адресою:  вулиця Затишна, в м. Липовець, із комунальної 

власності. 

           3. Надати дозвіл гр. ОЛЕКСІЄНКО Олегу Петровичу  на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

до 0,02 га у власність для будівництва житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, що  розташована за адресою: вулиця Грушевського, 3/3 в м. 

Липовець, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності. 

         4. Надати дозвіл гр. МАКАРЕНКО Світлані Андріївні  на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
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до 0,12 га у власність для ведення садівництва, що  розташована за адресою: 

вулиця Миру, в с. Іваньки, із земель комунальної власності. 

         5. Надати дозвіл гр. ГРОМИКУ Анатолію Яковичу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

до 0,50 га у власність для ведення особистого селянського господарства, що  

розташована  за межами населеного пункту м. Липовець, із земель  комунальної 

власності. 

         6. Надати дозвіл гр. СОЛОМОНУ Сергію Івановичу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

до 0,50 га у власність для ведення особистого селянського господарства, що  

розташована за межами населеного пункту м. Липовець, із земель  комунальної 

власності. 

          7. Надати дозвіл гр. КРИВОВ’ЯЗ Юлії Сергіївні на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 0,50 

га у власність для ведення особистого селянського господарства, що  

розташована за межами населеного пункту м. Липовець, із земель  комунальної 

власності. 

          8. Надати дозвіл гр. ГРОМИК Галині Анатоліївні, на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 0,50 

га у власність для ведення особистого селянського господарства, яка  

розташована за межами населеного пункту м. Липовець, із земель  комунальної 

власності. 

   9.   Громадянам  ТКАЧУКУ Сергію Миколайовичу, ЗАГОРОДНІЙ Олені 

Василівні, ОЛЕКСІЄНКО Олегу Петровичу, МАКАРЕНКО Світлані Андріївні, 

ГРОМИКУ Анатолію Яковичу, СОЛОМОНУ Сергію Івановичу, КРИВОВ’ЯЗ 

Юлії Сергіївні, ГРОМИК Галині Анатоліївні: 

           9.1 звернутися до розробників документації із землеустрою з метою 

замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

    9.2 подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного 

законодавства  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

            10.  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 постійної комісії Дмитро ШМИГУН). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

 


