
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 

        Розглянувши заяву громадянина  Ковбасюка Віталія Олександровича від 21.12.2021 року 

вх. № 03-03/52, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на підставі статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянину  Ковбасюку Віталію Олександровичу технічну документацію 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах смт. Рафалівка   вул. Петро-Павлівська, 8 Вараського 

району Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянину  Ковбасюку Віталію Олександровичу  земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620855400:02:006:0058) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500  га, 

в межах смт. Рафалівка   вул. Ватутіна, 7   Рафалівської селищної ради Вараського району 

Рівненської області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває у 

користуванні громадянина.  

        3. Громадянину  Ковбасюку Віталію Олександровичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  СОВГУТЬ 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії Людмила БУЛАН 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянки  Сачок Софії Климентіївни від 24.12.2021 року вх. 

№ 03-03/54, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України, 

статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на підставі статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці  Сачок Софії Климентіївні технічну документацію із 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах смт. Рафалівка   вул. Паркова, 10 Вараського району Рівненської 

області.   

        2. Передати у власність громадянці Сачок Софії Климентіївні земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620855400:02:004:0160) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1467 га, в межах 

смт. Рафалівка   вул. Паркова, 10   Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської 

області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває у користуванні 

громадянки.  

        3. Громадянці  Сачок Софії Климентіївні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  СОВГУТЬ 

 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії Людмила БУЛАН 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від _____________2022 року                                                                  проект  

                       

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та заяву 

громадянки  Денисюк Надії Дем’янівни від 30.12.2021 р. вх. № 03-03/55  керуючись статтями 

12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, пунктом 34  частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці  Денисюк Надії Дем’янівні проект землеустрою  щодо 

відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення особистого селянського господарства 

в межах  смт. Рафалівка вул.Залізнична Вараського  району Рівненської області. 

        2. Передати громадянці  Денисюк Надії Дем’янівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620881500:02:024:0016) площею  0,0321га для  ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, яка 

розташована в межах смт. Рафалівка вул. Залізнична Рафалівської селищної ради Вараського 

району Рівненської області. 

        3. Громадянці Денисюк Надії Дем’янівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.   

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро МАКСИМЧУК). 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії Людмила БУЛАН 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року                                  проєкт  

 

Про розгляд заяви гр. Ковбасюка В.О. 

«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Ковбасюка Віталія Олександровича  від 21.12.2021 р. вх. 

№  03-03/53 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянину  Ковбасюку Віталію Олександровичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого 

селянського господарства площею 0,0184 га за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення, що знаходиться  в смт. Рафалівка  вул.  Петро-Павлівська Рафалівської селищної 

ради   Вараського    району Рівненської області. 

      2. Громадянину  Ковбасюку Віталію Олександровичу  у  місячний термін звернутись до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

      3. Після розроблення проекту землеустрою та внесення відомостей про земельну ділянку 

до Державного земельного кадастру, проект землеустрою подати до Рафалівської селищної 

ради Вараського району Рівненської області для його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.  

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології  (Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила Булан  



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від __________ 2022 року  

 

                                    проєкт  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

      Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та заяву 

громадянки  Рябої  Ірини  Анатоліївни  від  06.12.2021  року вх. № 03-03/105, керуючись 

статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, пунктом 34  частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Затвердити громадянці Рябій   Ірині  Анатоліївні  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах с. Лозки  вул. Зарічна, 24   

Рафалівської селищної ради   Вараського   району Рівненської області. 

      2. Передати  громадянці  Рябій  Ірині  Анатоліївні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620886200:05:047:0286) площею 0,1575 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення,  яка розташована в межах  с. 

Лозки  вул. Зарічна, 24   Рафалівської селищної ради  Вараського   району Рівненської області. 

      3. Громадянці  Рябій  Ірині  Анатоліївні: 

          - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

          - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України. 

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь  СОВГУТЬ 

 

            

Проект підготував  староста М.Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від __________2022 року                                      проєкт  

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

      Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та заяву 

громадянки  Шепетько  Анни  Анатоліївни    від 22.12.2021  року вх. № 03-03/ 106, керуючись 

статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, пунктом 34  частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Затвердити громадянці  Шепетько  Анні  Анатоліївні  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах с. Кошмаки    вул. 

Шевченка ,33 Рівненської області. 

      2. Передати  громадянці Шепетько  Анні  Анатоліївні  у  власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620886200:02:002:0038) площею 0,2000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення,  яка розташована в межах с. 

Кошмаки    вул. Шевченка, 33   Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської 

області. 

      3. Громадянці   Шепетько  Анні  Анатоліївні: 

          - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

          - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України. 

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології. 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь  СОВГУТЬ 

 

Проект підготував  староста М. Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від __________2022 року                                      проєкт  

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

     Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та заяву 

громадянина    Мирончука  Андрія  Юрійовича від  22.12.2021  року вх. № 03-03/107, 

керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, пунктом 

34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

     1. Затвердити громадянину   Мирончуку  Андрію  Юрійовичу  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах с. Кошмаки    вул. 

Шевченка, 32 Рівненської області. 

     2. Передати  громадянину Мирончуку  Андрію  Юрійовичу  у  власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620886200:02:002:0039) площею 0,2000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення,  яка розташована в межах с. 

Кошмаки    вул. Шевченка, 32   Рафалівської селищної ради Вараського   району Рівненської 

області. 

     3. Громадянину  Мирончуку  Андрію  Юрійовичу: 

         - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

         - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу України. 

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології. 

 

Селищний голова                                                                                                      Василь  СОВГУТЬ 

 

 

Проект підготував  староста М. Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від ______________2022 року  

 

                                    проєкт  

Про розгляд заяви гр. Матвійчука  В.П. 

«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Матвійчука  Віталія  Пилиповича  від 04.01.2022 р. вх. №  

03-03/1 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянину  Матвійчуку  Віталію  Пилиповичу  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого 

селянського господарства площею 0,2460  га за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення, що знаходиться  в с.Суховоля  вул.  Колгоспна   Вараського    району Рівненської 

області. 

      2. Громадянину Матвійчуку  Віталію  Пилиповичу  у  місячний термін звернутись до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

      3. Після розроблення  проекту   землеустрою  та внесення відомостей    про  земельну 

ділянку  до  Державного  земельного  кадастру, проект   землеустрою  подати  до  Рафалівської 

селищної ради для його затвердження та передачі земельної ділянки у власність. 

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології  (Петро МАКСИМЧУК).  

 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь СОВГУТЬ 

 

 

Проект підготував  староста  М. Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від _________ 2022 року  

 

                                    проєкт  

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши заяву громадянки  Супрунець  Марії  Василівни  від 04.01.2022 року вх. № 03-

03/2, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, 

статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на підставі статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Затвердити громадянці  Супрунець  Марії  Василівні  технічну документацію із 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах с. Лозки   вулиця  Вишнева, 5   Рафалівської селищної ради   

Вараського    району  Рівненської області.   

      2. Передати у власність громадянці  Супрунець  Марії  Василівні  земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620886200:01:002:0136) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2142  га, в межах с. 

Лозки   вулиця  Вишнева, 5  Рафалівської селищної ради  Вараського   району  Рівненської 

області за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови , яка перебуває у 

користуванні громадянки.  

      3. Громадянці  Супрунець  Марії  Василівні: 

          - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно норм чинного 

законодавства; 

          - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.  

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології. 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  СОВГУТЬ 

 

Проект підготував  староста  М. Ничипорук 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

          Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

заяву громадянина  Присяжнюка  Михайла Миколайовича від 23.12.2021 року вх. № 03-03/173, 

керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, пунктом 

34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити громадянину Присяжнюку Михайлу Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах  села Малий 

Жолудськ вул. Садова,27 Вараського району Рівненської області . 

          2. Передати  громадянину Присяжнюку Михайлу Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620881500:05:010:0126) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель запасу житлової та громадської забудови,  яка розташована в межах села 

Малий Жолудськ вул. Садова,27 Вараського району Рівненської області . 

         3. Громадянину  Присяжнюку Михайлу Миколайовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

            - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України. 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

 

Селищний голова                                                                                       Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник 

   ІІ категорії Кухарець Н.П.         

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

          Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

заяву громадянина  Радчука Юрія Івановича  від 23.12.2021 року вх. № 03-03/171, керуючись 

статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, пунктом 34  частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити громадянину Радчуку Юрію Івановичу  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах  села Великий 

Жолудськ вул. Незалежності, 23 Вараського району Рівненської області . 

          2. Передати  громадянину Радчуку Юрію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620881500:05:013:1153) площею 0,2025 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель запасу житлової та громадської забудови,  яка розташована в межах села 

Великий Жолудськ вул.  Незалежності,23 Вараського району Рівненської області . 

         3. Громадянину  Радчуку Юрію Івановичу  : 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

            - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України. 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

 

Селищний голова                                                                                       Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник 

   ІІ категорії Кухарець Н.П.         

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

          Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

заяву громадянина  Карабана Валерія Миколайовича від 31.12.2021 року вх. № 03-03/174, 

керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, пунктом 

34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити громадянину Карабану Валерію Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах  села Великий 

Жолудськ вул. Незалежності, 26 Вараського району Рівненської області . 

          2. Передати  громадянину Карабану Валерію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620881500:05:013:1124) площею 0,2000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель запасу житлової та громадської забудови,  яка розташована в межах села 

Великий Жолудськ вул.  Незалежності,26 Вараського району Рівненської області . 

         3. Громадянину  Радчуку Юрію Івановичу  : 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

            - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України. 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

 

Селищний голова                                                                                       Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник 

   ІІ категорії Кухарець Н.П.         

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

          Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

заяву громадянина  Шевчука Романа Миколайовича від 31.12.2021 року вх. № 03-03/175, 

керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, пунктом 

34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити громадянину Шевчуку Роману Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах  села Великий 

Жолудськ вул.Молодіжна, 15 Рівненської області . 

          2. Передати  громадянину Шевчуку Роману Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620881500:05:013:0985) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель запасу житлової та громадської забудови,  яка розташована в межах села 

Великий Жолудськ вул.  Молодіжна,15 Вараського району Рівненської області . 

         3. Громадянину  Шевчуку Роману Миколайовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

            - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України. 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

 

Селищний голова                                                                                       Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник 

   ІІ категорії Кухарець Н.П.         

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянина Килюшика Анатолія Петровича від 16.12.2021 

року вх. № 03-03/167, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на підставі статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянину  Килюшику Анатолію Петровичу технічну документацію із 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах  села Малий Жолудськ  хутір Підолесся,7 Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянину  Килюшику Анатолію Петровичу земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620881500:05:001:0024 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500  га, в межах 

села Малий Жолудськ  хутір Підолесся,7 Рафалівської селищної ради Вараського району 

Рівненської області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває у 

користуванні громадянина.  

        3. Громадянину  Килюшику Анатолію Петровичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник   

 ІІ категорії Кухарець Н.П.         

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянина Мордаса Петра Сергійовича від 22.12.2021 року 

вх. № 03-03/170, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на підставі статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянину  Мордасу Петру Сергійовичу технічну документацію із 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах  села Великий Жолудськ  вул. Марії Молочко,124 Вараського 

району Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянину  Мордасу Петру Сергійовичу земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620881500:05:002:0146) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500  га, в межах 

села Малий Жолудськ  вул. Марії Молочко,124 Рафалівської селищної ради Вараського 

району Рівненської області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває 

у користуванні громадянина.  

        3. Громадянину  Мордасу Петру Сергійовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник   

 ІІ категорії Кухарець Н.П.         



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянки  Килюшик Ганни Дементіївни від 23.12.2021 року 

вх. № 03-03/172, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на підставі статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці  Килюшик Ганні Дементіївні технічну документацію із 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах  села Мостище вул.Шевченка,20 Вараського району Рівненської 

області.   

        2. Передати у власність громадянці  Килюшик Ганні Дементіївні земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620881500:03:001:0018) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500  га, в межах 

села Мостище вул. Шевченка,20 Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської 

області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває у користуванні 

громадянина.  

        3. Громадянці  Килюшик Ганні Дементіївні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник   

 ІІ категорії Кухарець Н.П.         



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянки  Чеб Людмили Леонтіївни від 22.12.2021 року вх. 

№ 03-03/169, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України, 

статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на підставі статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити громадянці Чеб Людмилі Леонтіївні технічну документацію із 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах  села Чучеве вул. Сергія Овечко,11 Вараського району 

Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянці  Чеб Людмилі Леонтіївні земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620881500:04:001:0087) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500  га, в межах 

села Чучеве вул. Сергія Овечко,11 Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської 

області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває у користуванні 

громадянина.  

        3. Громадянці  Килюшик Ганні Дементіївні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник   

 ІІ категорії Кухарець Н.П.         



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянки  Хондоки Валентини Герасимівни від 09.12.2021 

року вх. № 03-03/166, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на підставі статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці  Хондоці Валентині Герасимівні технічну документацію із 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах  села Великий Жолудськ вул. Марії Молочко,89 Рівненської 

області.   

        2. Передати у власність громадянці  Хондоці Валентині Герасимівні земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620881500:01:001:0121) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500  га, в межах 

села Великий Жолудськ вул. Марії Молочко,89 Рафалівської селищної ради Вараського 

району Рівненської області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває 

у користуванні громадянина.  

        3. Громадянці  Хондоці Валентині Герасимівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник   

 ІІ категорії Кухарець Н.П.         



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянки  Леус Галини Василівни від 31.12.2021 року вх. № 

03-03/176, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України, 

статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на підставі статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці  Леус Галині Василівні технічну документацію із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах  села Малий Жолудськ вул. Лісова,25 Вараського району 

Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянці  Леус Галині Василівні земельну ділянку (кадастровий 

номер: 5620881500:02:001:0252) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500  га, в межах села Малий 

Жолудськ вул. Лісова,25 Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської області 

за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває у користуванні 

громадянина.  

        3. Громадянці  Леус Галині Василівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник   

 ІІ категорії Кухарець Н.П.         

                                 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та заяву 

громадянки  Волосячик Валентини Сергіївни від 22.12.2021 року вх. № 03-03/168,  керуючись 

статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці  Волосячик Валентині Сергіївні проект землеустрою  щодо 

відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення особистого селянського господарства 

в межах  с. Малий  Жолудськ  вул. БудищаВараського  району Рівненської області. 

        2. Передати громадянці Волосячик Валентині Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620881500:05:010:0174) площею  0,5437га для  ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, яка 

розташована в межах с. Малий Жолудськ  вул. Будища Рафалівської селищної ради Вараського 

району Рівненської області. 

        3. Громадянину Волосячик Валентині Сергіївні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.   

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

 Селищний голова                                                                                                 Василь СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник   

 ІІ категорії Кухарець Н.П.         

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

Про розгляд заяви гр. Шикал П.І. 

«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши заяву громадянина Шикал Петра Івановича від 07.12.2021 р. вх. №  03-03/165 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність, керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна ради 

в и р і ш и л а : 

      1. Надати громадянину Шикалу Петру Івановичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого 

селянського господарства площею 0,6845га за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення, що знаходиться  в с. Малий  Жолудськ   вул. Залізнична Вараського району 

Рівненської області. 

       2. Громадянину Шикалу Петру Івановичу у місячний термін звернутись до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

       3. Після розроблення проекту  землеустрою та внесення відомостей про земельні ділянки 

до Державного земельного кадастру, проект землеустрою подати до Рафалівської селищної 

ради Вараського району Рівненської області для його затвердження та передачі земельної 

ділянки у власність.. 

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово - комунального господарства та екології. 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник   

 ІІ категорії Кухарець Н.П.         

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

 

Про звіт селищного голови  

про роботу Рафалівської селищної ради  

та її виконавчого комітету за 2021 рік 

 

Заслухавши звіт селищного голови про роботу Рафалівської селищної ради та її виконавчого 

комітету за 2021рік, керуючись пунктом 9 статті 26, пунктом 6 статті 42, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

                                               ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт селищного голови про роботу Рафалівської селищної ради та її виконавчого комітету 

за 2021 рік взяти до відома, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на на постійну комісію  з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, протидії та  запобігання корупції, освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту, охорони здоров’я,  соціального захисту населення, підприємництва та  сфери послуг 

(Галина ЧУГАЙ) 

 

 

 

Селищний голова                                                     Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

 

Про погодження закріплення   

мисливських угідь 

  

Розглянувши лист Громадської організації «Мисливсько-рибальський клуб «Рись», 

враховуючи погодження ТОВ «Рівень-АГРО», ТОВ «Жолудськ-Агро», ПП «ЗАХІД-ЦЕНТР 

АГРО»,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за 

погодженням постійних депутатських комісій, селищна рада  

  

                                                      ВИРІШИЛА:  

1. Надати згоду на  погодження закріплення мисливських угідь  Громадській організації 

«Мисливсько-рибальський клуб «Рись» для ведення мисливського господарства  на 

орендованих земельних ділянках за межами населених пунктів, без вилучення у 

землекористувачів та землевласників, та  які розміщенні  на території Рафалівської 

територіальної громади Вараського району Рівненської області площею 716,714 га  і 

перебувають у користуванні ТОВ «Жолудськ - АГРО» площею 423, 84 га, ТОВ «Рівень-АГРО» 

площею  201,358 га, ПП»ЗАХІД-ЦЕНТР АГРО» площею 91,516га. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, 

житлової політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро МАКСИМЧУК) 

  

  

  

Селищний голова                                                       Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року  

 

                     проєкт  

 

 

Про внесення змін до   бюджету 

Рафалівської селищної 

територіальної громади на 2022р. 

17544000000 
  (код бюджету) 

 

 Керуючись  Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23   частини 1 статті 26, статей 

59 та 61 Закону України „Про місцеве самоврядування   в  Україні”, Законом  України  «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік», іншими  чинними   нормативно — правовими актами з цих питань, за 

погодженням з постійними комісіями селищної ради, Рафалівська селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

     Внести зміни до рішення селищної територіальної громади № 658 від 21 грудня 2021 року 

«Про бюджет Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 рік», а саме: 

 

1. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади здійснити перерозподіл бюджетних коштів за програмною 

класифікацією видатків та економічною класифікацією в межах затверджених асигнувань. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

політики, податків, комунальної власності та енергозбереження (Любов МОРОЗ). 

 

 

   

                  Селищний голова                                    Василь СОВГУТЬ 

 


