
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __________  2022 року                           проект  

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши клопотання громадянина  Гошка Юрія Антоновича від 13.01.2022 року 

вх. № 03-03/02, 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 Гошко Юрію Антоновичу 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. Горького, 28 

Вараського району Рівненської області.   

     2. Передати у власність громадянину  Гошко Юрію Антоновичу земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620855400:01:005:0106) для будівництва та обслуговування 

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

га, в межах смт. Рафалівка вул. Горького, 28  Вараського району Рівненської області за 

рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває у користуванні 

громадянина.  

     3. Громадянину  Гошко Юрію Антоновичу: 

         - 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-землевпорядник Людмила БУЛАН  



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  _____________ 2022 року                                                                  проект                                                                                                                          

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом  

викупу. 

 

       Розглянувши заяву ТзОВ «Юлія» про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу від 13.01.2022 

вх. № 03-03/04, керуючись статтями 12, 116, 122, 123, 127, 128, 134 Земельного Кодексу 

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

рада 

в и р і ш и л а : 

       1. Надати ТзОВ «Юлія» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу загальною площею 0,0,0500га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  за рахунок земель запасу житлової та 

громадської забудови, що знаходиться в  межах смт. Рафалівка вул. Л.Українки, 4 

Вараського району Рівненської області. 

       2. ТзОВ «Юлія»  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 шляхом викупу. 

       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 тобласті для його затвердження.  

       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-землевпорядник Людмила БУЛАН  

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята    сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

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  Анатолія  Миколайовича  від  06.01.2022  року вх. № 03-

03/3, 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  Анатолію  Миколайовичу  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. Вишнева, 109   Рівненської області. 

        2. Передати  громадянину Карабану  Анатолію  Миколайовичу  у  власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0342) площею 0,2250 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. Вишнева, 109  Вараського   району Рівненської області. 

        3. Громадянину  Карабану  Анатолію  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 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук  

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята    сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

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    Вознюк  Оксани  Миколаївни   від  06.01.2022  року вх. № 03-03/4, 

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  Вознюк  Оксані   Миколаївні  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. 

Щаслива,  15   Рівненської області. 

       2. Передати  громадянці Вознюк  Оксані   Миколаївні  у  власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620886200:05:047:0338 ) площею 0,2137 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. Щаслива. 15   Рафалівської селищної ради Вараського   району Рівненської 

області. 

       3. Громадянці  Вознюк  Оксані   Миколаївні  : 

            - 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  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

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  Богдана  Миколайовича  від  06.01.2022  року вх. № 03-03/5, 

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  Богдану   Миколайовичу  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. Вишнева, 108   Рівненської області. 

      2. Передати  громадянину Карабану  Богдану  Миколайовичу  у  власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0341 ) площею 0,2250 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. Вишнева, 108 Вараського   району Рівненської області. 

      3. Громадянину  Карабану  Богдану    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 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята    сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

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    Вознюка  Дмитра  Леонідовича   від  11.01.2022  року вх. № 03-03/6, 

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   Вознюку  Дмитру  Леонідовичу 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. 

Сонячна, 13   Рівненської області. 

     2. Передати  громадянину Вознюку  Дмитру  Леонідовичу у  власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0350 ) площею 0,2000 га для будівництва та 

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

за рахунок земель житлової  та  громадської  забудови ,  яка розташована в межах с. Лозки     

вул. Сонячна, 13  Вараського   району Рівненської області. 

      3. Громадянину  Вознюку  Дмитру  Леонідовичу: 

            - 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  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

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    Савчука  Олега  Миколайовича  від  12.01.2022  року вх. № 03-03/7, 

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  Савчуку  Олегу  Миколайовичу  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. 

Сонячна, 4  Рівненської області. 

      2. Передати  громадянину Савчуку  Олегу  Миколайовичу  у  власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0317 ) площею 0,2250 га для будівництва та 

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

за рахунок земель житлової  та  громадської  забудови  ,  яка розташована в межах с. Лозки     

вул. Сонячна, 4  Вараського   району Рівненської області. 

      3. Громадянину  Савчуку  Олегу  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 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята    сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ___________2022 року                   проєкт   
Про розгляд заяви гр. Петрук  Н.В. 

«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши заяву громадянки  Петрук   Надії  Володимирівни   від 12.01.2022  р. вх. 

№  03-03/ 8  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 140 

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

Україні», селищна рада 

в и р і ш и л а : 

      1. Надати громадянці  Петрук  Надії  Володимирівні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1018   га за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, що знаходиться  в с.Кошмаки  хутір  Погарі  

Вараського    району Рівненської області. 

       2. Громадянці  Петрук   Надії  Володимирівні  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  (Максимчук  П.І).  

 

 

 

Селищний голова                                                                                            Василь  СОВГУТЬ 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята    сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

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    Снєткової  Діани  Вікторівни  від  24.01.2022  року вх. № 03-03/11 , 

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  Снєтковій  Діані  Вікторівні  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. 

Сонячна, 10   Рівненської області. 

       2. Передати  громадянці Снєтковій  Діані  Вікторівні  у  власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620886200:05:047:0336 ) площею 0,2250 га для будівництва та 

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

за рахунок земель житлової  та  громадської  забудови ,  яка розташована в межах с. Лозки     

вул. Сонячна, 10  Вараського   району Рівненської області. 

        3. Громадянці  Снєтковій  Діані  Вікторівні  : 

            - 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.  (Максимчук  П.І).  

 

 

Селищний голова                                                                                          Василь  СОВГУТЬ 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята    сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

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    Войтка  Віктора  Терентійовича  від  24.01.2022  року вх. № 03-03/12 , 

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   Войтку  Віктору  Терентійовичу  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. Сонячна, 12   Рівненської області. 

      2. Передати  громадянину Войтку  Віктору  Терентійовичу  у  власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0337 ) площею 0,2250 га для будівництва та 

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

за рахунок земель житлової  та  громадської  забудови ,  яка розташована в межах с. Лозки     

вул. Сонячна, 12  Рафалівської селищної ради Вараського   району Рівненської області. 

      3. Громадянину  Войтку  Віктору  Терентійовичу  : 

            - 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. (Максимчук  П.І).  

 

Селищний голова                                                                                           Василь  СОВГУТЬ 

 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята    сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ___________2022 року                   проєкт   
Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши заяву громадянина    Вознюка  Анатолія  Сергійовича  від 25.01.2022  

року вх. № 03-03/13 , 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  Вознюку  Анатолію  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 с. Лозки   провулок  Шкільний, 4    

Вараськоко   району  Рівненської області.   

       2. Передати у власність громадянину   Вознюку  Анатолію  Сергійовичу  земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620886200:01:004:0043) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2349 

га, в межах с. Лозки   провулок  Шкільний,  4  Вараського  району  Рівненської області за 

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

громадянина.  

       3. Громадянину  Вознюку  Анатолію  Сергійовичу: 

            - 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.  (Максимчук  П.І).  

 

Селищний голова                                                                                            Василь  СОВГУТЬ 

 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук  

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _________ 2022 року                                                                          проект 

                                                                                                                                                      

Про внесення змін в  рішення Великожолудської 

сільської ради від 22.02.2019 року № 634 «Про  

надання дозволу на розробку  проекту  землеустрою 

строком на 5 років земельної ділянки в оренду для  

ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

Максимчуку Петру Івановичу». 

 

      Розглянувши клопотання громадянина Максимчука  Петра Івановича від  12.01.2022 

вх. № 03-03/5 про внесення змін рішення сільської ради Великожолудської сільської ради 

від 22.02.2019 року № 634 «Про надання дозволу на розробку  проекту  землеустрою  

строком на 5 років земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва Максимчуку Петру Івановичу», керуючись статтями 

12, 19 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», статтею 

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

в и р і ш и л а :  

      1. Внести  зміни до  рішення  Великожолудської сільської ради від 22.02.2019 року №  

№ 634 «Про надання дозволу на розробку  проекту  землеустрою  строком на 5 років 

земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Максимчуку Петру Івановичу виклавши в пункті 1 в новій редакції, а саме: 

       «1. Надати Максимчуку Петру Івановичу дозвіл на розроблення проекту    

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років 

орієнтовною площею 0,1100га. для ведення товарного сільськогосподарського  

виробництва, що знаходиться в селі Великий Жолудськ вул. Шкільна,12а, Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської  області. 

       2. 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-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  



      
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _________ 2022 року                                                                             проект 

                                                                                                                                                      

Про погодження проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж села Чучеве 

Рафалівської селищної ради Вараського району 

Рівненської області. 

 

      Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Чучеве 

Рафалівської селищної  ради Вараського району Рівненської області розроблений ДП 

«Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», керуючись статтями 

12, 173, 174, 175 Земельного кодексу України, статтею 46 Закону України «Про 

землеустрій», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада  

в и р і ш и л а : 

      1. Погодити проект  землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Чучеве 

Рафалівської селищної  ради Вараського району Рівненської області шляхом включення 

включенням в межі населеного пункту земельних ділянок загальною площею  97,7000 га,  

згідно додатком. 

      2. Доручити селищному голові Василю СОВГУТЮ від імені селищної ради 

звернутись до Вараської районної державної адміністрації з клопотанням про погодження 

проекту землеустрою щодо встановлення  (зміни) меж села Чучеве Рафалівської селищної  

ради Вараського району Рівненської області погодити та затвердити відповідно до ст.186 

ЗКУ. 

      3. 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-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _________ 2022 року                                                                            проект 

 

Про проведення інвентаризації земель 

лісогосподарського призначення на  

території Рафалівської селищної ради 

 

      Керуючись статтями 12, 55, 56, 57, 79-1, 83, 186, пунктом 24 розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 35, 57 Закону України «Про 

землеустрій», Законами України «Про державний земельний кадастр», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року № 476, селищна рада  

в и р і ш и л а : 

      1. Провести інвентаризацію земель лісогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною орієнтовною площею 223,8 га на території Рафалівської селищної 

ради Вараського району Рівненської області (території колишніх Великожолудської та 

Лозківської сільських рад). 

      2. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель лісогосподарського призначення комунальної власності орієнтовною 

площею 223,8 га на території Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської 

області.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      3. Доручити селищному голові  Василю СОВГУТЮ укласти договір на виконання 

робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

лісогосподарського призначення комунальної власності. 

      4. Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель подати на 

розгляд та затвердження в установленому порядку. 

      5. Фінансування робіт з розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель лісогосподарського призначення комунальної власності на території 

Рафалівської ради Вараського району Рівненської області провести за рахунок коштів 

інших джерел, не заборонених законом. 

      6. 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-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __________  2022 року                           проект  

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши клопотання громадянина  Ковальчук Анатолія Омеляновича від 

11.01.2022 року вх. № 03-03/1, 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 Ковальчук Анатолію Омеляновичу 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,44 Вараського району Рівненської області.   

     2. Передати у власність громадянину  Ковальчук Анатолію Омеляновичу земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620881500:04:001:0088) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500  

га, в межах села Чучеве вул. Сергія Овечко, 44 Рафалівської селищної ради Вараського 

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

перебуває у користуванні громадянина.  

     3. Громадянину  Ковальчук Анатолію Омеляновичу: 

         - 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-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __________  2022 року                          проект 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

    Розглянувши клопотання громадянина Шикал Олександра Івановича від 11.01.2022 

року вх. № 03-03/3, 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 Шикалу Олександру Івановичу 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.17 Вересня,3 

Вараського району Рівненської області.   

     2. Передати у власність громадянину  Шикалу Олександру Івановичу земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620881500:02:001:0254) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500  

га, в межах села Малий Жолудськ вул.17 Вересня,3 Рафалівської селищної ради Вараського 

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

перебуває у користуванні громадянина.  

     3. Громадянину  Шикалу Олександру 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 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __________  2022 року                       проект 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши клопотання громадянина  Шкіндер Федора Борисовича від 13.01.2022 

року вх. № 03-03/6, 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 Шкіндеру Федору Борисовичу 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. Ставкова,17 Вараського 

району Рівненської області.   

     2. Передати у власність громадянину  Шкіндеру Федору Борисовичу земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620881500:04:001:0089) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500  

га, в межах села Чучеве вул. Ставкова,17 Рафалівської селищної ради Вараського району 

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

користуванні громадянина.  

     3. Громадянину  Шкіндеру Федору Борисовичу: 

         - 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-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __________  2022 року                проект 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши клопотання громадянина  Шикала Петра Івановича від 14.01.2022 року 

вх. № 03-03/7, 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 Шикалу Петру Івановичу 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. Залізнична,2а 

Вараського району Рівненської області.   

    2. Передати у власність громадянину  Шикалу Петру Івановичу земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620881500:05:010:0175) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500  

га, в межах села Малий Жолудськ вул. Залізнична,2а Рафалівської селищної ради 

Вараського району Рівненської області за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, яка перебуває у користуванні громадянина.  

   3. Громадянину  Шикалу Петру 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 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __________  2022 року                          проект 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши клопотання громадянина  Шкіндера Василя Леонтійовича від 17.01.2022 

року вх. № 03-03/8, 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 Шкіндеру Василю Леонтійовичу 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,22а  

Вараського району Рівненської області.   

     2. Передати у власність громадянину  Шкіндеру Василю Леонтійовичу земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620881500:04:001:0091) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500  

га, в межах села Чучеве вул. Сергія Овечко,22а Рафалівської селищної ради Вараського 

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

перебуває у користуванні громадянина.  

     3. Громадянину  Шкіндеру Василю Леонтійовичу: 

         - 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-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __________  2022 року                   проект 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши клопотання громадянина  Килюшика Федора Володимировича від 

18.01.2022 року вх. № 03-03/9, 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 Федору Володимировичу 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. Тиха,5  Вараського району Рівненської області.   

     2. Передати у власність громадянину  Килюшику Федору Володимировичу земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620881500:01:001:0122) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500  

га, в межах села Великий Жолудськ вул. Тиха,5 Рафалівської селищної ради Вараського 

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

перебуває у користуванні громадянина.  

     3. Громадянину  Килюшику Федору Володимировичу: 

         - 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-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

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  Пастух Ольги Віталіївни від 11.01.2022 року вх. № 03-03/2, 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 Пастух Ользі Віталіївні 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, 41 Вараського району Рівненської області . 

     2. Передати  громадянці Пастух Ользі Віталіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620881500:05:013:1097) 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,41 Рафалівської селищної ради Вараського району 

Рівненської області . 

     3. Громадянці  Пастух Ользі Віталіївні: 

         - 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-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

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  Степчук Валентини Володимирівни від 12.01.2022 року вх. № 03-03/4, 

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 Степчук Валентині Володимирівні 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 провулок Миру, 15 Рівненської області . 

      2. Передати  громадянці Степчук Валентині Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620881500:05:014:0009) 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 провулок Миру, 15 Рафалівської селищної ради Вараського району 

Рівненської області . 

      3. Громадянці  Степчук Валентині Володимирівні: 

          - 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-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

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 громадянина  Килюшика Федора Володимировича від 18.01.2022 року вх. № 03-

03/10,  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 громадянину  Килюшику Федору Володимировичу проект землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення особистого селянського 

господарства в межах  с. Великий Жолудськ вул. Тиха Вараського  району Рівненської 

області. 

      2. Передати громадянину Килюшику Федору Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620881500:01:001:0123) площею  0,5600га для  ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в межах с. Великий Жолудськ  вул. Тиха Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської області. 

      3. Громадянину Килюшику Федору Володимировичу: 

           - 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-землевпорядник Ніна КУХАРЕЦЬ  

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята    сесія   VIIІ скликання  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ___________2022 року                   проєкт  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність 

 

    Розглянувши клопотання громадянки Водько Ганни  Миколаївни  від  12.01.2022  року 

вх. № 03-03/9, поданий проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, враховуючи 

рекомендації постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології, наказ Головного управління Держгеокадастру у Рівненській 

області від 28.12.2020 року №17-71-ОТГ «Про передачу земельних ділянок державної 

власності у комунальну власність», акт приймання-передачі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність від 28.12.2020 

року, відповідно до рішення Рафалівської селищної ради № 192 від 15.02.2021 року «Про 

прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення  Державної власності у 

комунальну власність Рафалівської територіальної громади в особі Рафалівської селищної 

ради, керуючись статтями 12, 116, 118, пунктом «в» частини першої статті 121, частиною 

першою статті 122, статтями 125, 126, 186 Земельного кодексу України, статтями 25, 55 

Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини першої статті 26, частиною 

першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

в и р і ш и л а : 

      1. Затвердити громадянці Водько Ганні Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва за рахунок 

земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, що знаходиться 

за межами населених пуктів на території Рафалівської селищної ради Вараського району 

Рівненської області. 

       2. Передати  громадянці Володько Ганні  Миколаївні   у  власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620886200:05:058:0022) площею 0,0407 га для індивідуального  

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

що знаходиться за межами населених пунктів на території Рафалівської селищної ради 

Вараського району Рівненської області   

       3. Громадянці  Володько Ганні  Миколаївні : 

            - 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  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ___________2022 року                   проєкт  

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність. 

 

    Розглянувши клопотання громадянки Кравець  Тетяни  Миколаївни  від  12.01.2022  

року вх. № 03-03/10, поданий проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, враховуючи 

рекомендації постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології, наказ Головного управління Держгеокадастру у Рівненській 

області від 28.12.2020 року №17-71-ОТГ «Про передачу земельних ділянок державної 

власності у комунальну власність», акт приймання-передачі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність від 28.12.2020 

року, відповідно до рішення Рафалівської селищної ради № 192 від 15.02.2021 року «Про 

прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення  Державної власності у 

комунальну власність Рафалівської територіальної громади в особі Рафалівської селищної 

ради, керуючись статтями 12, 116, 118, пунктом «в» частини першої статті 121, частиною 

першою статті 122, статтями 125, 126, 186 Земельного кодексу України, статтями 25, 55 

Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини першої статті 26, частиною 

першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

в и р і ш и л а : 

     1. Затвердити громадянці Кравець Тетяні Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва за рахунок 

земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності, що знаходиться 

за межами населених пуктів на території Рафалівської селищної ради Вараського району 

Рівненської області. 

     2. Передати  громадянці Кравець  Тетяні  Миколаївні   у  власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620886200:05:058:0021) площею 0,0692 га для індивідуального  

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

що знаходиться за межами населених пунктів на території Рафалівської селищної ради 

Вараського району Рівненської області   

     3. Громадянці  Кравець  Тетяні  Миколаївні: 

            - 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. (Максимчук  П.І).  

 

 

Селищний голова                                                                                            Василь  СОВГУТЬ 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


