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ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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проєкт 

РІШЕННЯ  
 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

  

Про відмову у наданні 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, 19, частини 5 статті 116, частин 6, 7 

статті 118, 122 Земельного кодексу України, 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. Відмовити гр. ПОГРЕБНЯК Тетяні Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки 2,00 га із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, на території Липовецької територіальної 

громади Вінницького району Вінницької області, із цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства (код цільового призначення – 

01.03) у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача на вилучення земельної 

ділянки відповідно до статті 118 Земельного кодексу України. 

2. Відмовити гр. ПОГРЕБНЯК Євгенію Анатолійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки 2,00 га із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, на території Липовецької територіальної 

громади Вінницького району Вінницької області, із цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства (код цільового призначення – 

01.03) у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача на вилучення земельної 

ділянки відповідно до статті 118 Земельного кодексу України. 

3. Відмовити гр. КУЧЕР Наталії Василівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки 2,00 га сільськогосподарського призначення, на території Липовецької 

територіальної громади Вінницького району Вінницької області, із цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства (код 
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цільового призначення – 01.03) у зв’язку з тим, що зазначена земельна ділянка, 

перебуває в приватній власності іншої особи відповідно до статті 116 

Земельного кодексу України. 

4. Відмовити гр. ДУБЕНЕЦЬ Ніні Яківні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки 2,00 га сільськогосподарського призначення, на території Липовецької 

територіальної громади Вінницького району Вінницької області, із цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства (код 

цільового призначення – 01.03) у зв’язку з ненаданням графічних матеріалів 

відповідно до статті 118 Земельного кодексу України. 

5. Відмовити гр. ПРИЧЕПІ Григорію Сергійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки 2,00 га сільськогосподарського призначення, на території Липовецької 

територіальної громади Вінницького району Вінницької області, із цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства (код 

цільового призначення – 01.03) у зв’язку з тим, що відповідно до Публічно 

кадастрової карти України земельна ділянка не сформована, перебуває у 

державній власності. 

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 комісії Дмитро ШМИГУН). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
 


