
 
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 проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність 
 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей19, 22, 25, 50 Закону України 

«Про землеустрій», статей 12, 39, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 

України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 

розглянувши заяви громадян про затвердження, проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність, в зв’язку з встановленням та 

уточненням площ земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території 

Липовецької територіальної громади, враховуючи погодження суміжних меж 

землевласниками та землекористувачами, а також 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 проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. ЧЕРНОВІЙ Олені 

Станіславівні, с. Улянівка вул. Соборна Славнянської сільської ради 

Липовецького (Вінницького) району Вінницької області, кадастровий номер 

0522286400:03:000:0371. 

1.1. Передати гр. ЧЕРНОВІЙ Олені Станіславівні у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 

номер 0522286400:03:000:0371, за адресою: с. Улянівка вулиця Соборна 

Липовецький (Вінницький) район Вінницька область, за рахунок земель 

комунальної власності. 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства                                    

гр. ШЕВЧУКУ Юрію Миколайовичу, с. Славна вулиці Зелена, 25/6  
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Липовецького (Вінницького) району Вінницької області, кадастровий номер 

0522286400:04:000:3681. 

2.1. Передати гр. ШЕВЧУКУ Юрію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку площею 0,0196 га, для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 0522286400:04:000:3681, за адресою: с. Славна вулиця 

Зелена, 25/6 Липовецький (Вінницький) район Вінницька область, за рахунок 

земель комунальної власності. 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. МОРОЗУ Юрію Сергійовичу для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території 

Трощанської сільської ради с. Гордіївка Липовецького (Вінницького) району 

Вінницької області, кадастровий номер 0522287500:04:000:3143.  

3.1. Передати гр. МОРОЗУ Юрію Сергійовичу у власність земельну 

ділянку площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 0522287500:04:000:3143, за адресою: с. Гордіївка 

Липовецького (Вінницького) району Вінницької області, за рахунок земель 

комунальної власності. 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. БЕЗПАЛЬКУ Івану Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території 

Трощанської сільської ради с. Гордіївка Липовецького (Вінницького) району 

Вінницької області, кадастровий номер 0522287500:04:000:3145. 

4.1. Передати гр. БЕЗПАЛЬКУ Івану Васильовичу у власність земельну 

ділянку площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 0522287500:04:000:3145, за адресою: Трощанська сільська 

рада Липовецького (Вінницького) району Вінницької області, за рахунок земель 

комунальної власності. 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства гр. СТЕПАНКУ 

Віталію Васильовичу, с. Славна вулиця Зелена, 25/3 Славнянської сільської 

ради Липовецького (Вінницького) району Вінницької області, кадастровий 

номер 0522286400:04:000:3678. 

5.1. Передати гр. СТЕПАНКУ Віталію Васильовичу у власність  

земельну ділянку  площею 0,0201, для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер 0522286400:04:000:3678, за адресою:                       

с. Славна вулиця Зелена, 25/3 Липовецького (Вінницького) району Вінницької 

області, за рахунок земель комунальної власності. 

6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства гр. СТЕПАНКО 

Наталії Олександрівні, с. Славна, вулиця Соборна, 38 Славнянської сільської 

ради Липовецького (Вінницького) району Вінницької області, кадастровий 

номер 0522286400:04:000:3676. 



6.1. Передати гр. СТЕПАНКО Наталії Олександрівні у власність 

земельну ділянку площею 0,5350 га, для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер 0522286400:04:000:3676, за адресою:                       

с. Славна вулиця Соборна, 38 Липовецького (Вінницького) району Вінницької 

області, за рахунок земель комунальної власності. 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. ШЕЛЕВЕЙ Тетяні Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель комунальної власності на території с. Іваньки 

вул. Лісова Іваньківської сільської ради Липовецького (Вінницького) району 

Вінницької області, кадастровий номер 0522282000:04:000:5665. 

7.1. Передати гр. ШЕЛЕВЕЙ Тетяні Іванівні у власність земельну 

ділянку площею 0,2000 га, для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 0522282000:04:000:5665, за адресою: с. Іваньки вул. Лісова 

Іваньківської сільської ради Липовецького (Вінницького) району Вінницької 

області, за рахунок земель комунальної власності. 

8. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. БУЗІ Сергію Анатолійовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за рахунок земель комунальної власності на території с. Ясенки 

вулиця І. Богуна, б/н Лукашівської сільської ради (в межах населеного пункту) 

Липовецького (Вінницького) району Вінницької області, кадастровий номер 

0522283600:02:000:2243. 

8.1. Передати гр. БУЗІ Сергію Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку площею 0,4200 га, для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 0522283600:02:000:2243, за адресою: с. Ясенки вулиця         

І. Богуна Липовецького (Вінницького) району Вінницької області, за рахунок 

земель комунальної власності. 

9. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства                                     

гр. КУХРІВСЬКІЙ Надії Іванівні, с. Струтинка вулиця Зарічна Струтинської 

сільської ради Липовецького (Вінницького) району Вінницької області, 

кадастровий номер 0522286800:01:002:1068.  

10. Передати гр. КУХРІВСЬКІЙ Надії Іванівні у власність земельну 

ділянку площею 1,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 0522286800:01:002:1068, за адресою: с. Струтинка вулиця 

Зарічна Липовецького (Вінницького) району Вінницької області, за рахунок 

земель комунальної власності. 

11. Зобов’язати заявників: 

1) Дотримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно до 

статті 91 Земельного кодексу України. 

2) Оформити право власності на одержану у власність земельну ділянку 

відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України. 



12. 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 
 

 

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 

 

 


