
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

від ________ 2022 року                                                                                                                                 №______  

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки,  

цільове призначення якої змінюється 

для ведення особистого селянського  

господарства громадянці Радчук Н.К. 

 

 Розглянувши клопотання громадянки Радчук Наталії Костянтинівни від 

23.09.2022 року, поданий проєкт землеустрою, розроблений сертифікованим 

інженером-землевпорядником Книшук Н.О., враховуючи рекомендації постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального 

господарства та екології, керуючись статтями 12, 20, 186, 206 Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рафалівська 

селищна рада       

     В И Р І Ш И Л А:  

          1. Затвердити громадянці Радчук Наталії Костянтинівні проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється, для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ – 01.03) площею 0,0600 га,  за рахунок земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ – 03.07), що 

перебуває в приватній власності та розташована в смт. Рафалівка, вул. Комарова, 

36 Вараського району Рівненської області. 

         2. Змінити громадянці Радчук Наталії Костянтинівні цільове призначення 

земельної ділянки (кадастровий номер 5620855400:02:002:0435) площею 0,0600 

га, що перебуває у її власності для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на цільове призначення ведення особистого селянського господарства, 

яка  розташована в смт. Рафалівка, вул. Комарова, 36 Вараського району 

Рівненської області. 



        3. Громадянці  Радчук Наталії Костянтинівні здійснити заходи щодо 

внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку та провести державну реєстрацію права власності на земельну 

ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень». 

       4. Громадянці  Радчук Наталії Костянтинівні використовувати земельну 

ділянку  відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.  

       5. 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 

 

 

 

 

 

 


