
ПРОЄКТ 
 
 

 
 

У К Р А Ї Н А 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ   ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА       СЕЛИЩНА     РАДА 
 

          Р І Ш Е Н Н Я            
        

28 січня  2021 року                                        3 сесія  VIII скликання 

 

                     Про  затвердження  проекту  землеустрою 
                щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність 
                                            

     Розглянувши клопотання гр.Ткачука  Івана  Олексійовича щодо  

затвердження  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність,  виготовлений МКП  «Вінницький  муніципальний  центр  

містобудування  і  архітектури»,  керуючись  ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186 

Земельного  кодексу  України,  п.34 ч.1  ст.26  Закону  України  „Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада     
 
                                                В И Р І Ш И Л А: 
 

      1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки у 

власність гр.Ткачуку  Івану  Олексійовичу для  ведення  особистого селянського 

господарства   вул.Соборна б/н  с.Оленівка. 

     2.  Передати  у  власність  гр.Ткачуку  Івану  Олексійовичу земельну   ділянку  

площею – 0,9698 га для  ведення  особистого  селянського  госпродарства  

кадастровий  номер  0520684600:01:006:0123 вул.Соборна, б/н  с.Оленівка. 

      3.  Гр.Ткачуку  Івану  Олексійовичу здійснити реєстрацію  правовстанов-

люючого документу на земельну  ділянку  площею – 0,9698 га для  ведення  

особистого  селянського  госпродарства  кадастровий  номер 

0520684600:01:006:0123 вул.Соборна, б/н  с.Оленівка  відповідно вимог  

діючого  законодавства. 

 4.  Гр.Ткачуку  І.О.  використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до 

цільового    призначення    згідно  вимог  Земельного  кодексу  України. 

   5.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію 

   з  питань  охорони   навколишнього  природного  середовища  та  регулювання      

   земельних   відносин.        
         
 

 
         Cелищний  голова                                             О.Г.Ковінько 
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У К Р А Ї Н А 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ   ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА       СЕЛИЩНА     РАДА 
 

          Р І Ш Е Н Н Я            
        

28 січня  2021 року                                        3 сесія  VIII скликання 

 

                     Про  затвердження  проекту  землеустрою 
                щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність 
                                            

     Розглянувши клопотання гр.Комишової  Руслани  Анатоліївни щодо  

затвердження  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність,  виготовлений  ДП «Вінницький науково-дослідний  та  проектний  

інститут  землеустрою»,  керуючись  ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186 Земельного  

кодексу  України,  п.34 ч.1  ст.26  Закону  України  „Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада     
 
                                                В И Р І Ш И Л А: 
 

      1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки у 

власність гр.Комишовій  Руслані  Анатоліївні для  ведення  особистого 

селянського  господарства   вул.Латанецька, б/н  с.Тростянець. 

      2.  Передати  у  власність  гр. Комишовій  Руслані  Анатоліївні земельну   

ділянку  площею – 1,8550 га для  ведення  особистого  селянського  

госпродарства  кадастровий  номер  0524586800:02:006:0127 вул.Латанецька, б/н  

с.Тростянець. 

      3. Гр. Комишовій  Руслані  Анатоліївні  здійснити  реєстрацію  правовстанов-

люючого  документу  на  земельну  ділянку  площею –– 1,8550 га для  ведення  

особистого  селянського  госпродарства  кадастровий  номер  

0524586800:02:006:0127 вул.Латанецька, б/н  с.Тростянець  відповідно вимог  

діючого  законодавства. 

 4.  Гр.Комишовій  Р.А.   використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до 

цільового    призначення   згідно  вимог  Земельного  кодексу  України. 

   5.   Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію 

   з  питань  охорони  навколишнього   природного  середовища  та  регулювання   

   земельних  відносин.        
         

 
         Cелищний  голова                                             О.Г.Ковінько 
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У К Р А Ї Н А 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ   ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА       СЕЛИЩНА     РАДА 
 

          Р І Ш Е Н Н Я            
        

28 січня  2021 року                                        3 сесія  VIII скликання 

 

                     Про  затвердження  проекту  землеустрою 
                щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність 
                                            

     Розглянувши клопотання гр.Власюка  Віктора  Васильовича щодо  

затвердження  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність,  виготовлений  ФОП  Данилюк  М.В.,  керуючись  ст.12,ст.81, 

ст.116,118,121,186 Земельного  кодексу  України,  п.34 ч.1  ст.26  Закону  

України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада     
 
                                                В И Р І Ш И Л А: 
 

      1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки у 

власність гр.Власюку  Віктору  Васильовичу для  ведення  особистого 

селянського  господарства   вул.Коцюбинського,26  с.Довгополівка. 

      2.  Передати  у  власність  гр. Власюку  Віктору  Васильовичу земельну   ділянку  

площею – 0,1060 га для  ведення  особистого  селянського  госпродарства  

кадастровий  номер  0524582800:02:002:0333 вул.Коцюбинського,26  

с.Довгополівка. 

      3. Гр. Власюку  Віктору  Васильовичу  здійснити  реєстрацію  правовстанов-

люючого  документу  на  земельну  ділянку  площею –– 0,1060 га для  ведення  

особистого  селянського  госпродарства  кадастровий  номер  

0524582800:02:002:0333 вул.Коцюбинського,26  с.Довгополівка відповідно 

вимог  діючого  законодавства. 

 4.  Гр.Власюку  В.В.   використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до 

цільового    призначення   згідно  вимог  Земельного  кодексу  України. 

   5.   Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію 

   з  питань  охорони  навколишнього   природного  середовища  та  регулювання   

   земельних  відносин.        
         

 
         Cелищний  голова                                             О.Г.Ковінько 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 

 
         

У К Р А Ї Н А 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ   ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА       СЕЛИЩНА     РАДА 
 

          Р І Ш Е Н Н Я            
        

28 січня  2021 року                                        3 сесія  VIII скликання 

 

                     Про  затвердження  проекту  землеустрою 
                щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність 
                                            

     Розглянувши клопотання гр.Соколіка  Євгенія  Юрійовича щодо  

затвердження  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність,  виготовлений ДП «Вінницький науково-дослідний  та  проектний  

інститут  землеустрою»,     керуючись  ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186 Земельного  

кодексу  України,  п.34 ч.1  ст.26  Закону  України  „Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада     
 
                                                В И Р І Ш И Л А: 
 

      1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки у 

власність гр.Соколіку  Євгенію  Юрійовичу для  ведення  особистого 

селянського  господарства   вул.Набережна,5,а  с.Марківка. 

      2.  Передати  у  власність  гр.Соколіку  Євгенію  Юрійовичу земельну   ділянку  

площею – 0,5110 га для  ведення  особистого  селянського  госпродарства  

кадастровий  номер  0524584000:02:002:0135 вул.Набережна,5,а  с.Марківка. 

      3. Гр.Соколіку  Євгенію  Юрійовичу  здійснити  реєстрацію  правовстанов-

люючого  документу  на  земельну  ділянку  площею –– 0,5110 га для  ведення  

особистого  селянського  госпродарства  кадастровий  номер  

0524584000:02:002:0135 вул.Набережна,5,а  с.Марківка відповідно вимог  

діючого  законодавства. 

 4.  Гр.Соколіку  Є.Ю.   використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до 

цільового    призначення   згідно  вимог  Земельного  кодексу  України. 

   5.   Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію 

   з  питань  охорони  навколишнього   природного  середовища  та  регулювання   

   земельних  відносин.        
         

 
         Cелищний  голова                                             О.Г.Ковінько 
 


