
                                                 
УКРАЇНА                        ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
2022 року                                                                      село Топорівці

Про вилучення в гр. Баблюка Віктора Вікторовича

земельних ділянок  у землі запасу сільської ради.

     Розглянувши заяву гр.  Баблюк Віктора Вікторовича про вилучення в землі

запасу  сільської  ради  земельних  ділянок,  обговоривши  рекомендації  постійної

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території,

будівництва,  архітектури,охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26  Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.  Вилучити в гр. Баблюка Віктора Вікторовича у землі запасу сільської

ради земельні ділянки загальною площею  0,60  га,  які  перебувають в його

користуванні в селі Бочківці Чернівецького району Чернівецької області, в тому

числі:

- 0,30 га для ведення особистого селянського господарства;

- 0,30 га для ведення особистого селянського господарства.

          2. Внести відповідні зміни в земельно – облікові документи.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

Розгляд заяви Кирстюка Дмитра Васильовича

     Розглянувши заяву гр. Кирстюка Дмитра Васильовича про надання земельної

ділянки  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку  господарських

будівель  та  споруд  ,  враховуючи  відсутність  графічних  матеріалів  де  вказане

бажане місце розташування земельної ділянки, та не зазначена площа земельної

ділянки,  обговоривши  рекомендації  постійної   комісії  з  питань  земельних

відносин,  природокористування,  планування  території,  будівництва,

архітектури,охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою керуючись

ст.  12,116,118,  121  Земельного  кодексу  України,  ст.  26   Закону  України  «Про

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.   Відмовити  гр. Кирстюку Дмитру Васильовичу  у наданні дозволу на

виготовлення  проекту  землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних

стандартів,  норм і  правил  у  сфері  землеустрою)  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність   для будівництва та обслуговування житлового будинку

господарських будівель та споруд в селі Топорівці Топорівської сільської ради

Чернівецького району Чернівецької області у зв’язку з не відповідністю ст. 118

Земельного кодексу України.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

    Про надання дозволу гр. Балану Анатолію Петровичу

  на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

 земельних  ділянок  у  власність 

     Розглянувши заяву гр. Балана Анатолія Петровича, обговоривши рекомендації

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування

території, будівництва, архітектури,охорони пам’яток, історичного середовища та

благоустрою керуючись ст.  12,116,118,  121 Земельного кодексу України,  ст.  26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.  Надати дозвіл гр. Балану Анатолію Петровичу на виготовлення проектів

землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і  правил  у

сфері  землеустрою)  щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність

орієнтовною  площею  0,45  га  в  селі  Колінківці  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області в тому числі:

-  0,25  га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку

господарських будівель та споруд по вулиці Головні №28;

-  0,20 га для ведення особистого селянського господарства.

2. Проекти землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

    Про надання дозволу гр. Козьмі Ользі Миколаївні

  на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

 земельних  ділянок  у  власність 

     Розглянувши заяву гр. Козьми Ольги Миколаївни, обговоривши рекомендації

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування

території, будівництва, архітектури,охорони пам’яток, історичного середовища та

благоустрою керуючись ст.  12,116,118,  121 Земельного кодексу України,  ст.  26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.  Надати дозвіл гр.  Козьмі Ользі Миколаївні на виготовлення проектів

землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і  правил  у

сфері  землеустрою)  щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність

орієнтовною  площею  1,12  га  в  селі  Топорівці  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області в тому числі:

-  0,25  га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку

господарських будівель та споруд по вулиці Буковинській №4 ;

- 0,12 га для ведення особистого селянського господарства;

-  0,51  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  в  урочищі

«Левади»;

-  0,24  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  в  урочищі

«Левади».

2. Проекти землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

    Про надання дозволу гр. Подорожньому Юрію Дмитровичу

  на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

 земельних  ділянок  у  власність 

     Розглянувши  заяву  гр.  Подорожнього  Юрія  Дмитровича,  обговоривши

рекомендації  постійної  комісії  з  питань  земельних  відносин,

природокористування,  планування  території,  будівництва,  архітектури,охорони

пам’яток, історичного середовища та благоустрою керуючись ст. 12,116,118, 121

Земельного кодексу України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.  Надати дозвіл гр. Подорожньому Юрію Дмитровичу на виготовлення

проектів  землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і

правил у сфері землеустрою) щодо відведення земельних ділянок у власність

орієнтовною  площею  1,25  га  на  території  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області в тому числі:

-  0,25  га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку

господарських будівель та споруд по вулиці Дружби №24 в селі Топорівці ;

-  0,25  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  в  селі

Топорівці;

-  0,25  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  в  урочищі

«Великий горб» за межами села Топорівці;

-  0,50  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  в  урочищі

«Шовковиця» в селі Топорівці.

2. Проекти землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК





                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

    Про надання дозволу гр. Ротару Володимиру Івановичу

  на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

 земельних  ділянок  у  власність 

     Розглянувши  заяву  гр.  Ротару  Володимира  Івановича,  обговоривши

рекомендації  постійної  комісії  з  питань  земельних  відносин,

природокористування,  планування  території,  будівництва,  архітектури,охорони

пам’яток, історичного середовища та благоустрою керуючись ст. 12,116,118, 121

Земельного кодексу України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.   Надати  дозвіл  гр.  Ротару  Володимиру  Івановичу на  виготовлення

проектів  землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і

правил у сфері землеустрою) щодо відведення земельних ділянок у власність

орієнтовною  площею  0,66  га  в  селі  Колінківці  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області в тому числі:

-  0,40 га для ведення особистого селянського господарства;

-  0,26 га для ведення особистого селянського господарства.

2. Проекти землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА  ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

    Про надання дозволу гр. Білику Мойсею Мойсейовичу

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  у  власність 

     Розглянувши заяву гр., Білика Мойсея Мойсейовича обговоривши рекомендації

постійної  комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури,охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою керуючись ст. 12,116,118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.   Надати  дозвіл  гр.  Білику  Мойсею  Мойсейовичу на  виготовлення

проекту  землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і

правил у сфері землеустрою) щодо відведення земельної ділянки у власність

орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства

в  селі  Грозинці,  Топорівської  сільської  ради  Чернівецького  району

Чернівецької області.

2. Проект землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

  Сільський голова                                             Юрій     ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

       Про надання дозволу гр. Горинюк Марії Дмитрівні  

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність

     Розглянувши заяву гр. Горинюк Марії Дмитрівни,  обговоривши рекомендації

постійної   комісії  з  питань земельних відносин,  природокористування,  планування

території,  будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища та

благоустрою  керуючись  ст.  12,116,118,  121  Земельного  кодексу  України,  ст.  26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.  Надати дозвіл гр. Горинюк Марії Дмитрівні  на виготовлення проекту

землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і  правил  у

сфері  землеустрою)  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність

орієнтовною площею 0,50 га  для ведення особистого селянського господарства

на території  Топорівської  сільської  ради  Чернівецького  району Чернівецької

області за межами села Топорівці в урочищі «Тракторна бригада».

2. Проект землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   постійну

комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища

та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

       Про надання дозволу гр. Горинюк Ользі Іванівні  

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність

     Розглянувши заяву  гр.  Горинюк Ольги  Іванівни,   обговоривши рекомендації

постійної   комісії  з  питань земельних відносин,  природокористування,  планування

території,  будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища та

благоустрою  керуючись  ст.  12,116,118,  121  Земельного  кодексу  України,  ст.  26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.   Надати дозвіл гр. Горинюк Ользі Іванівні  на виготовлення проекту

землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і  правил  у

сфері  землеустрою)  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність

орієнтовною площею 0,50 га  для ведення особистого селянського господарства

на території  Топорівської  сільської  ради  Чернівецького  району Чернівецької

області за межами села Топорівці в урочищі «Дубова права».

2. Проект землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   постійну

комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища

та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

       Про надання дозволу гр. Дутчаку Миколі Миколайовичу  

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність

     Розглянувши  заяву  гр.  Дутчака  Миколи  Миколайовича,   обговоривши

рекомендації постійної  комісії з питань земельних відносин, природокористування,

планування  території,  будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного

середовища  та  благоустрою  керуючись  ст.  12,116,118,  121  Земельного  кодексу

України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська

рада 

ВИРІШИЛА :

1.   Надати дозвіл гр.  Дутчаку Миколі Миколайовичу  на виготовлення

проекту  землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і

правил у сфері землеустрою) щодо відведення земельної ділянки у власність

орієнтовною площею 0,03 га  для індивідуального садівництва в селі Топорівці

Чернівецького району Чернівецької області.

2. Проект землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   постійну

комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища

та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА  ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

    Про надання дозволу гр. Лещенко Ігору  Миколайовичу

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  у  власність 

     Розглянувши  заяву  гр., Лещенко  Ігоря  Миколайовича  обговоривши

рекомендації  постійної  комісії  з  питань  земельних  відносин,

природокористування,  планування  території,  будівництва,  архітектури,охорони

пам’яток, історичного середовища та благоустрою керуючись ст. 12,116,118, 121

Земельного кодексу України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.   Надати  дозвіл  гр.  Лещенко  Ігорю  Миколайовичу на  виготовлення

проекту  землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і

правил у сфері землеустрою) щодо відведення земельної ділянки у власність

орієнтовною площею 0,55 га для ведення особистого селянського господарства

в  селі  Бочківці  Топорівської  сільської  ради,  Чернівецького  району,

Чернівецької області.

2. Проекти землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

  Сільський голова                                             Юрій     ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

    Про надання дозволу гр. Макаренку Василю 

Аксентійовичу на виготовлення проекту  землеустрою

 щодо відведення земельної ділянки у  власність 

     Розглянувши  заяву  гр.  Макаренка  Василя  Аксентійовича  обговоривши

рекомендації  постійної   комісії  з  питань  земельних  відносин,

природокористування,  планування  території,  будівництва,  архітектури,охорони

пам’яток, історичного середовища та благоустрою керуючись ст. 12,116,118, 121

Земельного кодексу України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.  Надати дозвіл гр. Макаренку Василю Аксентійовичу на виготовлення

проекту  землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і

правил у сфері землеустрою) щодо відведення земельної ділянки у власність

орієнтовною площею 0,25  га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового

будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Топорівській №88 в селі

Топорівці Чернівецького району Чернівецької області.

2. Проект землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   постійну

комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища

та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА  ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

    Про надання дозволу гр. Маляр Ніні Трохимівні

на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок  у  власність 

     Розглянувши заяву гр., Маляр Ніни Трохимівни обговоривши рекомендації

постійної  комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування

території, будівництва, архітектури,охорони пам’яток, історичного середовища та

благоустрою керуючись ст.  12,116,118,  121 Земельного кодексу України,  ст.  26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.   Надати  дозвіл  гр.  Маляр Ніні  Трохимівні на  виготовлення проектів

землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і  правил  у

сфері  землеустрою)  щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність

орієнтовною  площею  0,62  га  в  селі  Грозинці,  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області в тому числі:

- 0,30 га для ведення особистого селянського господарства;

- 0,32 га для ведення особистого селянського господарства .

2. Проекти землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

  Сільський голова                                             Юрій     ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА  ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про надання дозволу гр. Молдован Євгену Олексійовичу

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки в оренду

    

    Розглянувши  заяву  Молдован  Євгена  Олексійовича,  свідоцтво  про  право

власності  на  нерухоме  майно,  обговоривши  рекомендації  постійної   комісії  з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою керуючись   ст. 12, 93, 122, 124, п. 12  перехідних положень ЗКУ,

ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА

1.   Надати  дозвіл  гр.  Молдован  Євгену  Олексійовичу на  виготовлення

(з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і  правил  у  сфері

землеустрою)  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в

оренду орієнтовною  площею - 0,25 га, для обслуговування нежитлової будівлі

телятника   по  вулиці  Миру 1  -  В  у  селі  Бочківці  на  території  Топорівської

сільської ради Чернівецького району Чернівецької області. 

2. Проект землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

  Сільський голова                                             Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

    Про надання дозволу гр. Старчуку Івану  

Дмитровичу на виготовлення проекту  землеустрою

 щодо відведення земельної ділянки у  власність 

     Розглянувши заяву гр. Старчука Івана Дмитровича, обговоривши рекомендації

постійної  комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування

території, будівництва, архітектури,охорони пам’яток, історичного середовища та

благоустрою керуючись ст.  12,116,118,  121 Земельного кодексу України,  ст.  26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.   Надати  дозвіл  гр.  Старчуку  Івану  Дмитровичу  на  виготовлення

проекту  землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і

правил у сфері землеустрою) щодо відведення земельної ділянки у власність

орієнтовною площею 0,21  га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового

будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Горянській №16 в селі

Топорівці Чернівецького району Чернівецької області.

2. Проект землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   постійну

комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища

та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА  ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

    Про надання дозволу гр. Торопій Івану Вікторовичу

на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок  у  власність 

     Розглянувши заяву гр. Торопій Івана Вікторовича, обговоривши рекомендації

постійної  комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування

території, будівництва, архітектури,охорони пам’яток, історичного середовища та

благоустрою керуючись ст.  12,116,118,  121 Земельного кодексу України,  ст.  26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

1.  Надати дозвіл гр. Торопій Івану Вікторовичу на виготовлення проектів

землеустрою  (з  урахуванням  вимог  державних  стандартів,  норм  і  правил  у

сфері  землеустрою)  щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність

орієнтовною  площею  0,70  га  в  селі  Грозинці,  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області в тому числі:

- 0,25 га для обслуговування житлового будинку господарських будівель і

споруд по вулиці Котовського 7;

- 0,45 га для ведення особистого селянського господарства.

2. Проекти землеустрою розглянути на наступних сесіях сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

  Сільський голова                                             Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА  

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №   – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

      
    Про надання дозволу на розроблення детального 

плану території для розміщення житлового будинку

 господарських будівель і споруд в с. Топорівці 

Чернівецького  району Чернівецької області

       Розглянувши заяву гр. Колодін Дмитра Івановича про надання дозволу на

розроблення детального плану території  для  розміщення житлового будинку

господарських  будівель  і  споруд  в  с.  Топорівці  Чернівецького   району

Чернівецької  області,  керуючись  статтею  31  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», статтями 8, 10, 16 та частиною 2 статті 19 Закону

України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  постановою  Кабінету

Міністрів  України  від  25.05.2011  року  № 555  ДБН Б.1.1-14-2012  «Склад  та

зміст детального плану території», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

          1. Надати дозвіл на розробку детального плану території для розміщення

житлового  будинку  господарських  будівель  і  споруд  в  с.  Топорівці

Чернівецького   району  Чернівецької  області,  на  земельній  ділянці  площею

0,2500 га із кадастровим номером 7323088600:01:010:0096.

          2.  Доручити  виконкому  Топорівської  сільської  ради  виступити

замовником на розробку детального плану території.

          3. Фінансування робіт з розробки детального плану території передбачити

за рахунок заявника гр. Колодін Дмитра Івановича.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

  Сільський голова                                             Юрій ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                 ПРОЕКТ                    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність

 гр. Гарасим Мінодорі Іллічні

          Розглянувши заяву гр. Гарасим Мінодори Іллічни, проекти землеустрою

щодо відведення земельних ділянок у власність виготовлені землевпорядною

організацією  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про  місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 116,

118, 121 Земельного кодексу України , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність

гр. Гарасим Мінодорі Іллічні для ведення особистого селянського господарства в

селі  Топорівці  Топорівської  сільської  ради  Чернівецького  району  Чернівецької

області. 

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Гарасим Мінодорі Іллічні земельні

ділянки загальною площею 0,51 га в тому числі:

-  для ведення особистого селянського господарства площею  – 0,2600 га, кадастровий

номер  –  7323088600:01:002:0256,   код  класифікації  видів  цільового  призначення

земель 01.03, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення;

-  для ведення особистого селянського господарства площею  – 0,2500 га, кадастровий

номер  –  7323088600:01:002:0252,   код  класифікації  видів  цільового  призначення

земель 01.03, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести  до  відома  гр.  Гарасим  Мінодорі  Іллічні  інформацію  про

необхідність реєстрації права власності на земельні ділянки.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                 ПРОЕКТ                    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність

 гр. Ілащук Ользі Петрівні

          Розглянувши заяву гр. Ілащук Ольги Петрівни, проекти землеустрою

щодо відведення земельних ділянок у власність виготовлені землевпорядною

організацією  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про  місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 116,

118, 121 Земельного кодексу України , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність

гр.  Ілащук  Ользі  Петрівні  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на

території Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області

за межами села Топорівці.

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Ілащук Ользі Петрівні земельні ділянки

загальною площею 0,7555 га в тому числі:

-  для ведення особистого селянського господарства площею  – 0,5035 га, кадастровий

номер  –  7323088600:02:010:0100,   код  класифікації  видів  цільового  призначення

земель 01.03, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

-  для ведення особистого селянського господарства площею  – 0,2520 га, кадастровий

номер  –  7323088600:02:008:0167,   код  класифікації  видів  цільового  призначення

земель 01.03, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4. Довести до відома гр. Ілащук Ольгу Петрівну інформацію про необхідність

реєстрації права власності на земельні ділянки.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                 ПРОЕКТ                    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність

 гр. Ілащук Таїсії Миколаївні

          Розглянувши заяву гр. Ілащук Таїсії Миколаївни, проекти землеустрою

щодо відведення земельних ділянок у власність виготовлені землевпорядною

організацією  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про  місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 116,

118, 121 Земельного кодексу України , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність

гр.  Ілащук  Таїсії  Миколаївні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового

будинку господарських будівель та споруд по вулиці І.Франка №9, для ведення

особистого селянського господарства в селі Топорівці Топорівської сільської ради

Чернівецького району Чернівецької області 

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Ілащук Таїсії Миколаївні земельні

ділянки загальною площею 0,4762 га в тому числі:

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та

споруд  (присадибна  ділянка)  площею   –  0,2500  га,  кадастровий  номер  –

7323088600:01:002:0260,  код класифікації видів цільового призначення земель 02.01,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

-  для ведення особистого селянського господарства площею  – 0,0926 га, кадастровий

номер  –  7323088600:01:004:0169,   код  класифікації  видів  цільового  призначення

земель 01.03, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

-  для ведення особистого селянського господарства площею  – 0,1336 га, кадастровий

номер  –  7323088600:01:002:0259,   код  класифікації  видів  цільового  призначення

земель 01.03, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести  до  відома  гр.  Ілащук  Таїсію  Миколаївну  інформацію  про

необхідність реєстрації права власності на земельні ділянки.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                 ПРОЕКТ                    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність

 гр. Николайчук Тетяні Юріївні

          Розглянувши заяву гр. Николайчук Тетяни Юріївни, проекти землеустрою

щодо відведення земельних ділянок у власність виготовлені землевпорядною

організацією  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про  місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 116,

118, 121 Земельного кодексу України , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність

гр. Николайчук Тетяні Юріївні для ведення особистого селянського господарства

на  території  Топорівської  сільської  ради  Чернівецького  району  Чернівецької

області  за межами села Топорівці.

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Николайчук Тетяні Юріївні земельні

ділянки загальною площею 0,9509 га в тому числі:

-  для ведення особистого селянського господарства площею  – 0,5000 га, кадастровий

номер  –  7323088600:02:010:0098,   код  класифікації  видів  цільового  призначення

земель 01.03, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

-  для ведення особистого селянського господарства площею  – 0,4509 га, кадастровий

номер  –  7323088600:02:008:0168,   код  класифікації  видів  цільового  призначення

земель 01.03, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести  до  відома  гр.  Николайчук  Тетяну  Юріївну  інформацію  про

необхідність реєстрації права власності на земельні ділянки.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                 ПРОЕКТ                    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність

 гр. Романчук Домці Василівні

          Розглянувши заяву гр. Романчук Домки Василівни, проекти землеустрою

щодо відведення земельних ділянок у власність виготовлені землевпорядною

організацією  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про  місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 116,

118, 121 Земельного кодексу України , сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність

гр.  Романчук  Домці  Василівні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового

будинку господарських будівель та споруд по вулиці Кармелюка №10, для ведення

особистого  селянського  господарства  на  території  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області в межах та за межами села Топорівці.

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Романчук Домці Василівні земельні

ділянки загальною площею 0,9968 га в тому числі:

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та

споруд  (присадибна  ділянка)  площею   –  0,2500  га,  кадастровий  номер  –

7323088600:01:002:0257,  код класифікації видів цільового призначення земель 02.01,

категорія земель – землі житлової та громадської забудови в селі Топорівці;

-  для ведення особистого селянського господарства площею  – 0,2434 га, кадастровий

номер  –  7323088600:01:002:0258,   код  класифікації  видів  цільового  призначення

земель 01.03,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського  призначення  в  селі

Топорівці.

-  для ведення особистого селянського господарства площею  – 0,5034 га, кадастровий

номер  –  7323088600:02:010:0099,   код  класифікації  видів  цільового  призначення

земель 01.03, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення за межами

села Топорівці.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести  до  відома  гр.  Романчук  Домку  Василівну  інформацію  про

необхідність реєстрації права власності на земельні ділянки.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                 ПРОЕКТ                    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність

 гр. Романчуку Костянтину Степановичу

          Розглянувши заяву гр. Романчука Костянтина Степановича, проекти

землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність  виготовлені

землевпорядною  організацією  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про

місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей

12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у

власність   гр.  Романчуку  Костянтину  Степановичу  для  будівництва  та

обслуговування  житлового  будинку  господарських  будівель  та  споруд  по

вулиці Київській  №45, для ведення особистого селянського господарства в

селі  Топорівці  Топорівської  сільської  ради  Чернівецького  району

Чернівецької області 

         2. Надати    безоплатно   у  власність   гр.  Романчуку  Костянтину

Степановичу земельні ділянки загальною площею 0,9120 га в тому числі:

-  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських

будівель  та  споруд  (присадибна  ділянка)  площею  –  0,2500  га,  кадастровий

номер – 7323088600:01:004:0168,  код класифікації видів цільового призначення

земель 02.01, категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

-   для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –  0,0982  га,

кадастровий номер – 7323088600:01:004:0167,  код класифікації видів цільового

призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення.

-   для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –  0,2403  га,

кадастровий номер – 7323088600:02:027:0025,  код класифікації видів цільового

призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення;

-   для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –  0,1900  га,

кадастровий номер – 7323088600:02:007:0040,  код класифікації видів цільового



призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення;

-   для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –  0,1335  га,

кадастровий номер – 7323088600:01:007:0183,  код класифікації видів цільового

призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести  до  відома  гр.  Романчука  Костянтина  Степановича

інформацію про необхідність реєстрації права власності на земельні ділянки.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   постійну

комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища

та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА  ПРОЕКТ    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність

 гр. Анасійчуку Юрію Миколайовичу 

          Розглянувши  заяву  гр.  Анасійчука  Юрія  Миколайовича,  проект

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  виготовлений

землевпорядною  організацією  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про

місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей

12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у  власність  гр.  Анасійчуку  Юрію  Миколайовичу  для  будівництва  та

обслуговування  житлового  будинку  господарських  будівель  та  споруд  по

вулиці  Грушевського   №6  в  селі  Топорівці  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області 

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Анасійчуку Юрію Миколайовичу

земельну  ділянку  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею  – 0,2500 га,

кадастровий номер – 7323088600:01:003:0188,  код класифікації видів цільового

призначення земель 02.01,  категорія  земель – землі  житлової  та громадської

забудови.   

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести до відома гр.  Анасійчука Юрія Миколайовича інформацію

про необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                      ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність

 гр. Антонюк Ірині Федорівні

          Розглянувши заяву гр. Антонюк Ірини Федорівни, проекти землеустрою

щодо відведення земельних ділянок у власність виготовлений землевпорядною

організацією  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про  місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 116,

118, 121 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у

власність  гр.  Антонюк  Ірині  Федорівні  для  будівництва  та  обслуговування

житлового будинку господарських будівель та споруд по вулиці Дружби №37 ,

для ведення особистого селянського господарства в селі Грозинці Топорівської

сільської ради, Чернівецького району, Чернівецької області.

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Антонюк Ірині Федорівні земельні

ділянки загальною площею 0,4020 га в тому числі:

 -   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських

будівель  та  споруд  (присадибна  ділянка)  площею  –  0,2500  га   кадастровий

номер – 7325081200:01:001:0287,  код класифікації видів цільового призначення

земель 02.01, категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

-   для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –  0,1520  га,

кадастровий номер – 7325081200:01:001:0281,  код класифікації видів цільового

призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

  4.  Довести  до відома гр.  Антонюк Ірину Федорівну інформацію про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   постійну

комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища

та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА  ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність

 гр. Бейлишин Іллі Вікторовичу

          Розглянувши  заяву  гр.  Бейлишин  Іллі  Вікторовича,  проекти

землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність  виготовлені

землевпорядною організацією відповідно до статі 26 Закону України „ Про

місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Закону  України  «Про  землеустрій»,

статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проекти  землеустрою  щодо  відведення  земельних

ділянок  у  власність  гр.  Бейлишин Іллі  Вікторовичу  для  ведення  особистого

селянського  господарства  в  селі  Грозинці,  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області.

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Бейлишин Іллі Вікторовичу

земельні ділянки загальною площею - 0,6528 га в тому числі: 

-  для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею  –  0,1535  га,

кадастровий номер – 7325081200:01:001:0280,  код класифікації видів цільового

призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення;  

– для ведення особистого селянського господарства -  0,4993 га, кадастровий

номер – 7325081200:02:001:0420,  код класифікації видів цільового призначення

земель 01.03, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.   

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4. Довести до відома гр. Бейлишин Іллю Вікторовича інформацію про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                  Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду

 гр. Швець Марині Анатоліївні

          Розглянувши заяву гр. Швець Марини Анатоліївни, проект землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  для  ведення  товарного

сільськогосподарського  виробництва,  договір  купівлі  –  продажу  нерухомого

майна,   витяг  із  технічної  документації  про  нормативну  грошову  оцінку

земельної ділянки, керуючись ст. 12, 93,124, 186 п. 12  перехідних положень ЗК

України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія

сільської ради

 ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею

0,1715  га  в  оренду  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва

(01.01), обслуговування існуючої нежитлової будівні сіносховище, яка знаходиться по

вулиці  Садова  111/2  за  межами   села  Топорівці,  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області.

2.  Оформити  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку  площею

0,1715  га  кадастровий  номер  7323088600:02:015:0155  для  ведення  товарного

сільськогосподарського  виробництва  (01.01),  яка  знаходиться  за  межами  села

Топорівці, Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.

3.  Надати  гр.  Швець  Марині  Анатоліївні  земельну  ділянку  -  для  ведення

товарного  сільськогосподарського  виробництва  площею  -  0,1715  га,  кадастровий

номер – 7323088600:02:015:0155,  в оренду строком на 49 років за рахунок земель не

наданих  у  власність  та  користування  за  межами  села  Топорівці,  Топорівської

сільської ради Чернівецького району Чернівецької області по вулиці  Садова 111/2.

4.  Встановити орендну плату з розрахунку 12 % від нормативно – грошової

оцінки земельної ділянки з подальшим щорічним урахуванням коефіцієнту індексації.

5.  Уповноважити сільського голову Пасічника Юрія Анатолійовича від імені

сільської ради укласти з гр. Швець Мариною Анатоліївною договір оренди земельної

ділянки у відповідності до чинного законодавства.

6.  Договір  оренди  земельної  ділянки  підлягає  реєстрації  згідно  до  чинного

законодавства .

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду

 гр. Шкраба Павлу Степановичу

          Розглянувши заяву гр. Шкраба Павла Степановича, проект землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  для  ведення  товарного

сільськогосподарського  виробництва,  договір  купівлі  –  продажу  нерухомого

майна,   витяг  із  технічної  документації  про  нормативну  грошову  оцінку

земельної ділянки, керуючись ст. 12, 93,124, 186 п. 12  перехідних положень ЗК

України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія

сільської ради

 ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею

0,1151  га  в  оренду  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва

(01.01),  обслуговування існуючої нежитлової будівні прохідної,  яка знаходиться по

вулиці  Садова,69-В  за  межами   села  Топорівці,  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області.

2.  Оформити  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку  площею

0,1151  га  кадастровий  номер  7323088600:02:010:0096  для  ведення  товарного

сільськогосподарського  виробництва  (01.01),  яка  знаходиться  за  межами  села

Топорівці, Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.

3.  Надати  гр.  Шкраба  Павлу  Степановичу  земельну  ділянку  -  для  ведення

товарного  сільськогосподарського  виробництва  площею  -  0,1151  га,  кадастровий

номер – 7323088600:02:010:0096,  в оренду строком на 49 років за рахунок земель не

наданих  у  власність  та  користування  за  межами  села  Топорівці,  Топорівської

сільської ради Чернівецького району Чернівецької області по вулиці  Садова,69-В.

4.  Встановити орендну плату з розрахунку 12 % від нормативно – грошової

оцінки земельної ділянки з подальшим щорічним урахуванням коефіцієнту індексації.

5.  Уповноважити сільського голову Пасічника Юрія Анатолійовича від імені

сільської ради укласти з гр. Шкраба Павлом Степановичем договір оренди земельної

ділянки у відповідності до чинного законодавства.

6.Договір  оренди  земельної  ділянки  підлягає  реєстрації  згідно  до  чинного

законодавства .

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                 ПРОЕКТ                    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність

 гр. Вітвіцькій Олександрі Анатоліївні

          Розглянувши заяву  гр.  Вітвіцької  Олександри Анатоліївни,  проект

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  виготовлений

землевпорядною організацією,  відповідно  до  статі  26  Закону України „  Про

місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей

12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  гр.   Вітвіцькій  Олександрі  Анатоліївні  для  індивідуального

садівництва в селі Топорівці Топорівської сільської ради Чернівецького району

Чернівецької області.

2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Вітвіцькій Олександрі Анатоліївні

земельну ділянку -  для індивідуального садівництва площею  –     0,0520 га,

кадастровий номер – 7323088600:01:007:0185,  код класифікації видів цільового

призначення  земель 01.05,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4. Довести до відома гр. Вітвіцькій Олександрі Анатоліївні інформацію про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА  ПРОЕКТ    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність

 гр. Климу Степану Георгійовичу

          Розглянувши заяву гр. Клима Степана Георгійовича, проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність виготовлений землевпорядною

організацією  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про  місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 116,

118, 121 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у  власність  гр.  Климу  Степану  Георгійовичу   для  будівництва  та

обслуговування  житлового  будинку  господарських  будівель  та  споруд  по

вулиці  Воробкевича   №10  в  селі  Топорівці  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області.

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Климу Степану Георгійовичу

земельну  ділянку  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею  – 0,2454 га,

кадастровий номер – 7323088600:01:007:0184,  код класифікації видів цільового

призначення земель 02.01,  категорія  земель – землі  житлової  та громадської

забудови.   

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести до відома гр.  Клим Степана Георгійовича інформацію про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА  ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність

 гр. Поплавець Артуру Миколайовичу

          Розглянувши заяву  гр.  Поплавця  Артура  Миколайовича,  проект

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність виготовлений

землевпорядною організацією відповідно до статі 26 Закону України „ Про

місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Закону  України  «Про  землеустрій»,

статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України сесія сільської ради

  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у  власність  гр.  Поплавець  Артуру  Миколайовичу  для  ведення  особистого

селянського  господарства  в  селі  Бочківці  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області.

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Поплавець Артуру Миколайовичу

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею  –

0,2404 га, кадастровий номер – 7325080800:01:003:0364,  код класифікації видів

цільового  призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі

сільськогосподарського призначення.   

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4. Довести до відома гр. Поплавця Артура Миколайовича інформацію

про необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                  Юрій    ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                      ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність

 гр. Робулець Василю Васильовичу

          Розглянувши  заяву  гр.  Робулець  Василя  Васильовича,  проекти

землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність  виготовлені

землевпорядною  організацією  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про

місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей

12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у

власність  гр.  Робулець  Василю  Васильовичу   для  будівництва  та

обслуговування  житлового  будинку  господарських  будівель  та  споруд  по

вулиці Дружби №8 - Б ,  для ведення особистого селянського господарства в

селі Грозинці Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької

області.

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Робулець Василю Васильовичу

земельні ділянки загальною площею 0,7741 га в тому числі:

 -   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських

будівель  та  споруд  (присадибна  ділянка)  площею  –  0,2500  га   кадастровий

номер – 7325081200:01:001:0286,  код класифікації видів цільового призначення

земель 02.01, категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

-   для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –  0,0863  га,

кадастровий номер – 7325081200:01:001:0282,  код класифікації видів цільового

призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення;

-   для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –  0,0472  га,

кадастровий номер – 7325081200:01:001:0285,  код класифікації видів цільового

призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення;

-   для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –  0,3306  га,

кадастровий номер – 7325081200:01:001:0283,  код класифікації видів цільового



призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

  4. Довести до відома гр. Робулець Василя Васильовича інформацію про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   постійну

комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища

та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА  ПРОЕКТ    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність

 гр. Сохолотоцькому Василю Миколайовичу 

          Розглянувши заяву гр. Сохолотоцького Василя Миколайовича, проект

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  виготовлений

землевпорядною  організацією  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про

місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей

12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у  власність  гр.  Сохолотоцькому  Василю  Миколайовичу  для  будівництва  та

обслуговування  житлового  будинку  господарських  будівель  та  споруд  по

вулиці Лісові  №25 в селі Топорівці Топорівської сільської ради Чернівецького

району Чернівецької області 

         2. Надати    безоплатно   у  власність   гр.  Сохолотоцькому Василю

Миколайовичу земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею  –

0,2500 га, кадастровий номер – 7323088600:01:002:0246,  код класифікації видів

цільового  призначення  земель 02.01,  категорія  земель  –  землі  житлової  та

громадської забудови.   

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести  до  відома  гр.  Сохолотоцького  Василя  Миколайовича

інформацію про необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                 ПРОЕКТ                    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність

 гр. Тресля Сергію Степановичу

          Розглянувши заяву гр. Тресля Сергія Степановича, проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність виготовлений землевпорядною

організацією,  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про  місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 116,

118, 121 Земельного кодексу України , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність гр.  Тресля Сергію Степановичу для ведення особистого селянського

господарства  в  селі  Топорівці  Топорівської  сільської  ради  Чернівецького

району Чернівецької області.

2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Тресля Сергію Степановичу земельну

ділянку  для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –

0,5000 га, кадастровий номер – 7323088600:02:028:0019,  код класифікації видів

цільового  призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі

сільськогосподарського призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести  до  відома  гр.  Тресля  Сергія  Степановича  інформацію  про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                 ПРОЕКТ                    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність

 гр. Тресля Христині Степанівні

          Розглянувши заяву гр. Тресля Христини Степанівни, проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність виготовлений землевпорядною

організацією,  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про  місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 116,

118, 121 Земельного кодексу України , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність гр.  Тресля Христині Степанівні для ведення особистого селянського

господарства  в  селі  Топорівці  Топорівської  сільської  ради  Чернівецького

району Чернівецької області.

2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Тресля Христині Степанівні земельну

ділянку  для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –

0,2500 га, кадастровий номер – 7323088600:02:028:0020,  код класифікації видів

цільового  призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі

сільськогосподарського призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести  до  відома  гр.  Тресля  Христину  Степанівну  інформацію  про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                    ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність

 гр. Трифаненко Марії Петрівні

          Розглянувши заяву гр. Трифаненко Марії Петрівни, проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність виготовлений землевпорядною

організацією,  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про  місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 116,

118, 121 Земельного кодексу України , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність гр.  Трифаненко Марії Петрівні для ведення особистого селянського

господарства  за  межами  села  Топорівці  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області.

2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Трифаненко Марії Петрівні земельну

ділянку  -   для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –

0,2770 га, кадастровий номер – 7323088600:02:015:0162,  код класифікації видів

цільового  призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі

сільськогосподарського призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести  до  відома  гр.  Трифаненко  Марію  Петрівну  інформацію  про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                 ПРОЕКТ                    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність

 гр. Цибуляк Василині Іванівні

          Розглянувши заяву гр. Цибуляк Василини Іванівни, проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність виготовлений землевпорядною

організацією,  відповідно  до  статі  26  Закону  України  „  Про  місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 116,

118, 121 Земельного кодексу України , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність гр.  Цибуляк Василині Іванівні для ведення особистого селянського

господарства  за  межами  села  Топорівці  Топорівської  сільської  ради

Чернівецького району Чернівецької області.

2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Цибуляк Василині Іванівні земельну

ділянку  -   для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею   –

0,4951 га, кадастровий номер – 7323088600:02:025:0042,  код класифікації видів

цільового  призначення  земель 01.03,  категорія  земель  –  землі

сільськогосподарського призначення.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести  до  відома  гр.  Цибуляк  Василину  Іванівну  інформацію  про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                     ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність

 гр. Буга Вадиму Вікторовичу

          Розглянувши заяву гр. Буги Вадима Вікторовича, проект землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  виготовлений

землевпорядною організацією відповідно до статі 26 Закону України „ Про

місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Закону  України  «Про  землеустрій»,

статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність  гр.  Буга  Вадиму  Вікторовичу  для  будівництва  і  обслуговування

житлового  будинку  господарських  будівель  і  споруд  в  селі  Бочківці

Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області. 

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Буга Вадиму Вікторовичу земельну

ділянку  для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських

будівель  і  споруд  площею   –  0,2500  га,  кадастровий  номер  –

7325080800:01:003:0365,  код класифікації видів цільового призначення земель

02.01, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести  до  відома  гр.  Буга  Вадима  Вікторовича  інформацію  про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                  Юрій     ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                     ПРОЕКТ

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

   Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність

 гр. Веленчуку Сергію Івановичу

          Розглянувши  заяву  гр.  Веленчука  Сергія  Івановича,  проект

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність виготовлений

землевпорядною організацією відповідно до статі 26 Закону України „ Про

місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Закону  України  «Про  землеустрій»,

статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність гр.  Веленчуку Сергію Івановичу для будівництва і обслуговування

житлового будинку господарських будівель і споруд по вулиці Садові в селі

Грозинці,   Топорівської  сільської  ради  Чернівецького  району  Чернівецької

області. 

         2. Надати   безоплатно  у власність  гр. Веленчуку Сергію Івановичу

земельну  ділянку   для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку

господарських будівель і  споруд площею  – 0,2455 га,  кадастровий номер –

7325081200:01:003:0315,  код класифікації видів цільового призначення земель

02.01, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

4.  Довести до відома гр.  Веленчука Сергія Івановича інформацію про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію

з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та

благоустрою.

Сільський голова                                  Юрій     ПАСІЧНИК



                                                
УКРАЇНА           ПРОЕКТ                    

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XIХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №   – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

     Про затвердження технічної  документації 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення)

меж земельної  ділянки  в натурі (на місцевості)

гр. Дутчаку Миколі Миколайовичу

    Відповідно  до  статі  26  Закону  України  „Про місцеве  самоврядування  в

Україні”,  Закону  України  «Про  землеустрій»,  статей  12,  116,  118,  121

Земельного  кодексу  України,  розглянувши  заяву  гр.  Дутчака  Миколи

Миколайовича, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості), сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) Дутчаку Миколі

Миколайовичу  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Заярська №1

на території  Топорівської  сільської  ради  Чернівецького  району Чернівецької

області в селі Топорівці.

2.   Передати  у  власність  Дутчаку  Миколі  Миколайовичу  земельну

ділянку   площею  0,2500  га   для  будівництва  і  обслуговування  житлового

будинку,  господарських будівель  і  споруд (присадибна  ділянка)  кадастровий

номер – 7323088600:01:010:0130 код класифікації видів цільового призначення

земель 02.01, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

3.  Внести відповідні зміни в земельно - облікові документи.

4. Громадянина Дутчака Миколу Миколайовича довести до відома про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

  5.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   постійну

комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК

            



                                                                                                                            
УКРАЇНА                          ПРОЕКТ  

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  –   19 /22
 2022 року                                                                      село Топорівці

     Про затвердження технічної  документації 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення)

меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)

гр. Лісничі Аліні Іванівні

    Відповідно  до  статі  26  Закону  України  „Про місцеве  самоврядування  в

Україні”,  Закону  України  «Про  землеустрій»,  статей  12,  116,  118,  121

Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр. Лісничої Аліни Іванівни,

технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних

ділянок в натурі (на місцевості), сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі  (на місцевості) Лісничій Аліні

Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських

будівель  та  споруд по вулиці  Малиновського№10,  на  території  Топорівської

сільської ради в селі Грозинці.

2.   Передати  у  власність  Лісничій  Аліні  Іванівні  земельну ділянку   площею

0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських

будівель  та  споруд,  кадастровий  номер  –  7325081200:01:002:0315,  код

класифікації  видів  цільового  призначення  02.01  категорія  земель  -  землі

житлової та громадської забудови,   

3.  Внести відповідні зміни в земельно - облікові документи.

4.  Громадянина   Лісничу  Аліну  Іванівну  довести  до  відома  про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

  5.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   постійну

комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та

благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК

            



                                                                                                                            
УКРАЇНА                          ПРОЕКТ  

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  –   19 /22
 2022 року                                                                      село Топорівці

     Про затвердження технічної  документації 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення)

меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)

гр. Мигик Олександру Филимоновичу 

    Відповідно  до  статі  26  Закону  України  „Про місцеве  самоврядування  в

Україні”,  Закону  України  «Про  землеустрій»,  статей  12,  116,  118,  121

Земельного  кодексу  України,  розглянувши  заяву  гр.  Мигик  Олександра

Филимоновича, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості), сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі   (на  місцевості)  Мигик Олександру

Филимоновичу  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на

території Топорівської сільської ради за межами села Бочківці.

2.   Передати  у  власність  гр.  Мигик  Олександру  Филимоновичу   земельні

ділянки загальною площею 1,0000 га в тому числі:

-  0,5000 га  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва

кадастровий  номер  –  7325080800:03:002:0514  код  класифікації  видів  цільового

призначення  земель 01.01,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення;

-  0,5000 га  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва

кадастровий  номер  –  7325080800:03:002:0515  код  класифікації  видів  цільового

призначення  земель 01.01,  категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського

призначення.

3. Контроль за повернення сертифікатів на земельну частку пай покласти на

спеціаліста – землевпорядника Бейлишина Вадима.

4.  Внести відповідні зміни в земельно - облікові документи.

5.  Громадянина   Мигик  Олександра  Филимоновича  довести до відома  про

необхідність реєстрації права власності на земельну ділянку.

  6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з

питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова                                                     Юрій  ПАСІЧНИК



                                                 
УКРАЇНА                         ПРОЕКТ            

ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №  – 19/22
 2022 року                                                                      село Топорівці

Про включення об’єкту до Переліку першого 

типу об’єктів комунальної власності Топорівської 

сільської ради Чернівецького району Чернівецької 

області, що підлягають передачі в оренду на аукціоні

Керуючись  статтями  25,  26,  60  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування  в  Україні»,  відповідно  до  Закону  України  «Про  оренду

державного та комунального майна» від 03.10.2019 року № 157-IX, Порядку

передачі  в  оренду  державного  та  комунального  майна,  затвердженого

постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  03.06.2020  року  №  483  «Деякі

питання оренди державного та комунального майна», враховуючи рекомендації

постійної  комісії  сільської  ради  з  питань  комунальної  власності,  житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту  сільська рада,

В И Р І Ш И Л А :

1.  Включити  об’єкт  до  Переліку  першого  типу  об’єктів  комунальної

власності  Топорівської  сільської  ради  Чернівецького  району  Чернівецької

області, що підлягають передачі в оренду на аукціоні (згідно з додатком).

 2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію

сільської  ради з  питань  комунальної  власності,  житлово-комунального

господарства, енергозбереження та транспорту.

 

Сільський голова                                                         Юрій ПАСІЧНИК

 



Додаток № 01

до рішення ХІХ сесії VIII скликання

Топорівської сільської ради

від _________ 2022 року № ____

 

Перелік об’єктів до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності Топорівської

сільської ради Чернівецького району Чернівецької області, що підлягають передачі в оренду

на аукціоні

№

п/п
Назва

об’єкту 
Адреса 

Площа
приміщення

кв. м
Особливості Примітка

1

Частина

нежитлової

будівлі

амбулаторії

села

Топорівці 

с. Топорівці,

вул.

Шевченка, 3

40,8 кв. м

Газопостачання –

наявне;

Електропостачання

– наявне;

Водопостачання –

наявне;

Приміщення

перебуває на

балансі сільської

ради 

 

 

 

 



УКРАЇНА                                           ПРОЄКТ
ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ  сесія   VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я    №  ___ - 19/22
28 січня    2022 року                                                                  с.Топорівці

Про  внесення   змін  до   Регламенту Топорівської                                           

сільської ради  Чернівецького району Чернівецької                                          

області восьмого скликання

З метою приведення положень Регламенту Топорівської сільської ради у

відповідність до вимог законодавства, керуючись ч. 2 ст. 48, ст.ст. 26, 59 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  Регламенту  Топорівської  сільської  ради  Чернівецького

району  Чернівецької  області  восьмого  скликання,  затвердженого  рішенням

Топорівської  сільської  ради  від  20  листопада  2020  року  №  16-1/20  «Про

Регламент  Топорівської сільської ради восьмого скликання»: 

1.1. До ст. 58. «Прийняття радою рішень»  до   ч. 2  додати абзац другий  такого

змісту  «Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року,

починаючи з початку року».

 2.   Контроль за   виконанням  рішення покласти на  комісію з  питань прав

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

         

            Сільський  голова                                           Юрій  ПАСІЧНИК 



УКРАЇНА                                          ПРОЄКТ
ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ  сесія   VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я    №  __ - 19/22
28 січня    2022 року                                                                  с.Топорівці

Про надання одноразової

матеріальної    допомоги

          Розглянувши   заяви  жителів  Топорівської  громади,   відповідно  до

комплексної  соціальної  програми  «Турбота»,  обговоривши   рекомендації

постійної  комісії  з  питань  фінансів,  бюджету,  планування  соціально-

економічного  розвитку,  інвестицій  та  міжнародного  співробітництва,

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

сільська  рада  

В И Р І Ш И Л А:

 1. Надати одноразову грошову матеріальну допомогу:

1. Валенчуку Михайлу  Івановичу, жителю села  Грозинці     на лікування

у   розмірі  2 000  (дві  тисячі) гривень;

2.  Відповідальність  за  виконання  даного  рішення  покласти  на  начальника

відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності   Топорівської   сільської   ради

Понич М.Ю.

            Сільський  голова                                           Юрій  ПАСІЧНИК 



УКРАЇНА                                           ПРОЄКТ

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІХ  сесія   VIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я    №  ____ - 19/22

28 січня    2022 року                                                                  с.Топорівці

Про надання матеріальної допомоги                                                                  

Швець Любові Василівні  на ремонт                                                              

будинку після пожежі

           Розглянувши звернення  Швець Любові Василівни,  яка мешкає за

адресою:  вул. Котовського, 59 с.Грозинці  про виділення коштів щодо надання

матеріальної  допомоги  на  ремонт  будинку  після  пожежі,  вивчивши  надані

матеріали,  обговоривши   рекомендації  постійної  комісії  з  питань  фінансів,

бюджету,  планування  соціально-економічного  розвитку,  інвестицій  та

міжнародного співробітництва,   керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», Топорівська  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Виділити матеріальну допомогу громадянці  Швець Любові Василівні

для ремонту будинку після пожежі у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за

рахунок коштів місцевого бюджету.

           2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника

фінансового відділу  Бойко І.М. 

            3. Контроль покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету,

планування  соціально-економічного  розвитку,  інвестицій  та  міжнародного

співробітництва.

            Сільський  голова                                           Юрій  ПАСІЧНИК 



УКРАЇНА                                         ПРОЄКТ
ТОПОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ХІХ  СЕСІЯ     VІIІ   СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № ___ – 19/22
28  січня  2022 р.                                                              село      Топорівці

Про умови  оплати  праці
сільського  голови в 2022 році

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09.03.2006

року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників

апарату  органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших

органів», постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 386

Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9

березня 2006 р. № 268, керуючись п. 5 ст. 26, ст. 42 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», ст. 3, 10 Закону України «Про службу в

органах місцевого самоврядування», сесія Топорівської сільської ради 

В И Р І Ш И Л А  :

1.Встановити,  надавати  та  виплачувати  Топорівському  сільському

голові Пасічнику Юрію Анатолійовичу в 2022 році: 

1.1.Надбавку  за  9  (дев’ятий)  ранг  посадової  особи  місцевого

самоврядування;

1.2.Надбавку  за  виконання  особливо  важливої  роботи  у  розмірі  50

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за

вислугу років.

1.3.Премію за особистий внесок у загальні результати роботи щомісяця

у  розмірі  до  200  (двохсот)  відсотків  посадового  окладу,  в  межах  фонду

преміювання та економії фонду оплати праці;

1.4.Премію до державних професійних свят та ювілейних дат у розмірі,

не вище посадового окладу, в межах фонду оплати праці;

1.5.Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань

та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що

не перевищує середньомісячної заробітної плати.

2.Виплати здійснювати у межах затвердженого фонду оплати праці на

2022 рік.

3.Надати право сільському голові одноосібно, відповідно до постанови

Кабінету  Міністрів  України  від  09  березня  2006  року  №  268  «Про

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів

виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів»  та



викладених  Постановою  КМУ  від  24.05.2017  р.  №  353  в  новій  редакції

додатків 48-55  до Постанови 268:

3.1. Встановлювати працівникам виконавчого апарату сільської ради, у

межах  затвердженого  фонду  оплати  праці,  посадові  оклади  відповідно  до

схем посадових окладів, затверджених зазначеною Постановою;

3.2. Встановлювати надбавку за виконання особливо важливої роботи; 

3.3. Здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого

вкладу в  загальні результати роботи, а також до державних професійних свят

та ювілейних дат .

3.4.  Надавати  працівникам  матеріальну  допомогу  для  вирішення

соціально – побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не

перевищує середньомісячної заробітної плати, в межах затвердженого фонду

оплати праці. 

4. Умови оплати праці, затверджені даним рішенням, застосовувати з 1

січня 2022 року.

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на  комісія з питань

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій

та міжнародного співробітництва .

      Сільський голова                                                           Юрій  ПАСІЧНИК


	вилучення Баблюк Віктор Вікторович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	відмова Кирстюк Дмитро Васильович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проектів Балану Анатолію Петровичу
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проектів Козьмі Ользі Миколаївні
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проектів Подорожньому Юрію Дмитровичу
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проектів Ротар Володимиру Івановичу
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проекту Білик Мойсей Мойсейович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проекту Горинюк Марії Дмитрівні
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проекту Горинюк Ользі Іванівні
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проекту Дутчаку Миколі Миколайовичу
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проекту Лещенко Ігор Миколайович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проекту Макаренко Василю Аксентійовичу
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проекту Маляр Ніна Трохимівна
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проекту Молдован Євген Олексійович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проекту Старчук Іван Дмитрович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на виготовлення проекту Торопій Іван Вікторович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	дозвіл на детальний план Колодін Дмитро
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проектів Гарасим Мінодорі Іллічні
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проектів Ілащук Ользі Петрівні
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проектів Ілащук Таїсії Миколаївні
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проектів Николайчук Тетяні Юріївні
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проектів Романчук Домці Василівні
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проектів Романчуку Костянтину Степановичу
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту Анасійчуку Юрію Миколайовичу
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту Антонюк Ірина Федорівна
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту Бейлишин Ілля Вікторович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22
	Сільський голова Юрій ПАСІЧНИК


	затвердження проекту в оренду Швець Марині Анатоліївні
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту в оренду Шкраба Павло
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту Вітвіцька Олександра
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту Клим Степану
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту Поплавець Артур Миколайович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22
	Сільський голова Юрій ПАСІЧНИК


	затвердження проекту Робулець Василь Васильович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту Сохолотоцькому Василю Миколайовичу
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту Тресля Сергій
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту Тресля Христині Степанівні
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту Трифаненко Марія Петрівна
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проекту Цибуляк Василині Іванівні
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження проектуБуга Вадим Вікторович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22
	Сільський голова Юрій ПАСІЧНИК


	затвердження проектуВеленчук Сергій Іванович
	
	РІШЕННЯ № – 19/22
	Сільський голова Юрій ПАСІЧНИК


	затвердження технічної Дутчаку Миколі Миколайовичу
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	затвердження технічної Ліснича Аліна Іванівна
	
	РІШЕННЯ № – 19 /22


	затвердження технічної Мигик Олександр Филимонович
	
	РІШЕННЯ № – 19 /22


	Про включення в перелік для оренди
	
	РІШЕННЯ № – 19/22


	Проект ріш. Про зміни до регламенту
	Проект ріш. Про матеріальну допомогу
	Проект ріш. Про_допомогу після пожежі
	Проект Ріш_оплата праці голови

