
 
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 

проєкт 

РІШЕННЯ 
 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) (за межами населеного пункту) 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей1, 5,13 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», статей22, 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 заяви громадян про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості), враховуючи висновок постійної комісії міськоїради 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 

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

гр. ЩЕРБАНЮКУ Олександру Вікторовичу за межами населеного пункту на 

території Росошанської сільської ради Липовецького району Вінницької області 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) 

кадастровий номер 0523183900:02:003:0201. 

1.1. Передати гр. ЩЕРБАНЮКУ Олександру Вікторовичу у власність 

земельну ділянку із земель колективної власності площею 4,2315 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться на території 

Очитківська сільська рада (Липовецької міської ради) Оратівського 

(Вінницького) району Вінницької області, кадастровий номер 

0523183900:02:003:0201. 
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2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. ГОНЧАРУКУ Андрію Вікторовичу за межами населеного пункту на 

території Липовецької міської ради Липовецького району Вінницької області, 

кадастровий номер 0522210100:03:000:0381. 

2.1. Передати гр. ГОНЧАРУКУ Андрію Вікторовичу у власність 

земельну ділянку із земель колективної власності площею 3,7054 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться на території 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області, кадастровий 

номер 0522210100:03:000:0381. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. ОНАШКО Галині Дмитрівні за межами населеного на території 

Трощанської сільської ради Липовецького (Вінницького) району Вінницької 

області, кадастровий номер 0522287500:03:000:0288. 

3.1. Передати гр. ОНАШКО Галині Дмитрівні у власність земельну 

ділянку із земель колективної власності площею 3,3435 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться на території 

Трощанської сільської ради Липовецького (Вінницького) району Вінницької 

області, кадастровий номер 0522287500:03:000:0288. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. КОЗИНЦЮ Олександру Федоровичу за межами населеного пункту на 

території Трощанської сільської ради Липовецького (Вінницького) району 

Вінницької області, кадастровий номер 0522287500:04:000:0224.  

4.1. Передати гр. КОЗИНЦЮ Олександру Федоровичу у власність 

земельну ділянку із земель колективної власності площею 4,3096 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться на території 

Трощанської сільської ради Липовецького (Вінницького) району Вінницької 

області, кадастровий номер 0522287500:04:000:0224. 

5. Громадянам Щербанюку О.В., Гончаруку О.В., Онашко Г.Д., 

Козинцю О.Ф.: 

- зареєструвати право власності на земельну ділянку; 

- використовувати земельну ділянку відповідно до цільового 

призначення. 

6. 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 



Виконавець: 

Головний спеціаліст земельного відділу                    Валерій БАБИЧ 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Заступник міського голови       Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

 

Начальник земельного відділу                    Катерина СМІШКО 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності     Алла БОГДАН  

 

Начальник організаційного відділу    Інна РЯБОКОНЬ 

 

Голова постійної комісії      Дмитро ШМИГУН 

 

 

 

 
 


