
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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Тихолаз  Галини  Кіндратівни 

вул.З.Космодем’янської,2,а  с.Олександрівка, виготовлену ДП «Вінницький  науково-

дослідний та  проектний  інститут  землеустрою»,  враховуючи  погодження  суміжних  

меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  

земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 Земельного  

кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  

земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. Тихолаз  Галини  Кіндратівни  

 та  внести  часткові  зміни  до  рішення   37  сесії  7  скликання   Оленівської  

сільської  ради    від   16.03.2020 року в  частині  площі   земельної   ділянки  та   в 

земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   розмірів,  визначених  в  

натурі,   а  саме:  0,6531 га. 

2. Передати  у  власність гр.Тихолаз  Галині  Кіндратівні  земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,6531га   із  них:  0,2500га  для   будівництва     і 

обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   

кадастровий номер 0520684600:03:001:0175 та 0,4031га  для   ведення   особистого 

селянського господарства кадастровий номер    0520684600:03:001:0176  по  

вулиці  З.Космодем’янської,2,а   с.Олександрівка. 

3. Гр.Тихолаз  Галині  Кіндратівні  здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  

площею  0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд  кадастровий   номер  0520684600:03:001:0175 

та 0,4031га  для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий 

номер 0520684600:03:001:0176  по  вулиці  З.Космодем’янської,2,а   

с.Олександрівка  відповідно  вимог   діючого   законодавства.   

4.  Гр.Тихолаз  Г.К. використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   цільового 

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

 

         СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Присяжнюк  Лідії  Іванівни 

вул.Першотравнева,б/н  с.Оленівка, виготовлену ПМП «Квантрон»,  враховуючи  

погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  

земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. Присяжнюк  Лідії  Іванівни  

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення   36  сесії  7  скликання   Оленівської  

сільської  ради    від   24.12.2019 року  в  частині  площі   земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в  

натурі,  а  саме:   0,5356 га. 

2.Передати  у  власність гр.Присяжнюк  Лідії  Іванівні  земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,5356га   із  них:  0,2500га  для   будівництва     і 

обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   

кадастровий номер 0520684600:02:004:0090 та 0,2856га  для   ведення   особистого 

селянського господарства кадастровий номер    0520684600:02:004:0089  по  вулиці  

Першотравнева,б/н   с.Оленівка. 

3.Гр.Присяжнюк  Лідії  Іванівні здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  площею  

0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  господарських   

будівель  і   споруд  кадастровий   номер   0520684600:02:004:0090 та 0,2856га  для   

ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер    

0520684600:02:004:0089  по  вулиці  Першотравнева,б/н   с.Оленівка  відповідно  

вимог   діючого   законодавства.   

4. Гр.Присяжнюк  Л.І. використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   цільового 

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

 

         СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Присяжнюка  Сергія  

Олександровича  вул.Соборна,79 с.Оленівка, виготовлену ПМП «Квантрон»,  

враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  

наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   

керуючись  ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  

земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. Присяжнюку  Сергію  Олександровичу  

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення   36  сесії  7  скликання   Оленівської  

сільської  ради    від   24.12.2019 року  в  частині  площі   земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в  

натурі,  а  саме:   0,5052 га. 

2.Передати  у  власність гр.Присяжнюку  Сергію  Олександровичу  земельну    

ділянку   загальною  площею – 0,5052га   із  них:  0,2500га  для   будівництва     і 

обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   

кадастровий номер 0520684600:02:001:0120 та 0,2552га  для   ведення   особистого 

селянського господарства кадастровий номер    0520684600:02:001:0119  по  вулиці  

Соборна,79   с.Оленівка. 

3.Гр.Присяжнюку  Сергію  Олександровичу здійснити  реєстрацію    земельної  

ділянки  площею  0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд  кадастровий   номер    0520684600:02:001:0120 та 

0,2552га  для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер    

0520684600:02:001:0119  по  вулиці  Соборна,79   с.Оленівка   відповідно  вимог   

діючого   законодавства.   

4. Гр.Присяжнюку  С.О. використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   

цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

 

         СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельної  ділянки   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Сокирби  Ганни  Федорівни 

вул.Гагаріна,74  с.Оленівка, виготовлену ДП «Вінницький  науково-дослідний та  

проектний  інститут  землеустрою»,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  

земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 Земельного  

кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж    

    земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)    

                     гр.Сокирби  Ганни  Федорівни  

 та  внести  часткові  зміни  до  рішення   41  сесії  7  скликання   Оленівської  

сільської  ради    від    07.07.2020 року  в  частині  площі   земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в  

натурі,  а  саме:  0,2500 га. 

 

2. Передати  у  власність гр.Сокирбі  Ганні  Федорівні  земельну  ділянку     площею   

0,2500га  для   будівництва   і обслуговування   жилого   будинку,  господарських   

будівель  і   споруд   кадастровий номер 0520684600:02:003:0101  по  вулиці  

Гагаріна,74   с.Оленівка. 

 

3.Гр. Сокирбі   Ганні  Федорівні   здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  

площею  0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд  кадастровий   номер   0520684600:02:003:0101  

по  вулиці  Гагаріна,74   с.Оленівка  відповідно  вимог   діючого   законодавства.   

 

4. Гр.Сокирбі Г.Ф. використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до   цільового 

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

 

  

       СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Циркун  Меланії  

Володимирівни вул.Першртравнева,18 с.Оленівка, виготовлену ТОВ «Віатерра»,  

враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  

відсутність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   

керуючись  ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж    

    земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)    

                     гр.Циркун  Меланії  Володимирівни 

    згідно   рішення   37 сесії  7  скликання   Оленівської  сільської  ради  від   

   16.03.2020 року. 

 

2. Передати  у  власність гр.Циркун  Меланії  Володимирівні  земельну  ділянку     

загальною  площею 0,6000га  в т.ч.:   0,2500га  для   будівництва   і обслуговування   

жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 

0520684600:02:004:0092 та 0,3500га  для   ведення  особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0520684600:02:004:0091 по  вулиці  

Першотравнева,18   с.Оленівка. 

 

3.Гр. Циркун  Меланії  Володимирівні  здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки 

площею   0,2500га  для   будівництва   і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0520684600:02:004:0092 та 

0,3500га  для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер    

0520684600:02:004:0091  по  вулиці  Першотравнева,18   с.Оленівка відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

 

4. Гр.Циркун  М.В. використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу    України. 

 
 
               СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельної  ділянки   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Синичків  Федір  Васильович   

вул.Польва,10  с.Довгополівка,  виготовлену  ФОП  Солейко  В.Ф.,  враховуючи  

погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та відсутність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Синичків  Федора  Васильовича 

     згідно  рішення  38  сесії  7  скликання   Довгополівської  сільської  ради  від   

16.10.2020 р.№525. 

 

2.  Передати  у  власність гр.Синичків  Федору  Васильовича  земельну    ділянку 

загальною  площею – 0,3500 га для   ведення     особистого  селянського   

господарства  кадастровий  номер    0524582800:01:001:0356   по   вулиці  Польова,10  

с.Довгополівка. 

 

 3.  Гр.Синичків  Ф.В.  здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  площею –   

  0,3500га  для   ведення   особистого  селянського   господарства  кадастровий   

  номер 0524582800:01:001:0356  по   вулиці  Польова,10  с.Довгополівка  відповідно    

  вимог  діючого  законодавства.   

 

4. Гр.Синичків  Ф.В. використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до     

  цільового  призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу    України. 

 

 

   СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельної  ділянки   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Панченко  Галини  Василівни   

вул.Гагаріна,б/н  с.Довгополівка,  виготовлену  ФОП  Солейко  В.Ф.,  враховуючи  

погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Панченко  Галини  Василівни  

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення  34  сесії  7  скликання   Довгополівської  

сільської  ради  від   28.02.2020 р. №460  в  частині  площі  земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   розмірів,  визначених  в  

натурі,  а  саме:  0,3044 га. 

 

2.  Передати  у  власність гр.Панченко  Галині Василівні  земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,3044 га для   ведення     особистого  селянського   

господарства  кадастровий  номер    0524582800:02:001:0254   по   вулиці  Гагаріна, 

б/н  с.Довгополівка. 

 

3.   Гр.Панченко  Г.В.  здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  площею  0,3044 га 

для   ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер    

0524582800:02:001:0254   по   вулиці  Гагаріна,б/н  с.Довгополівка відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

 

4. Гр.Панченко  Г.В. використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до   цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу    України. 

 

 

 

   СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельної  ділянки   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Сегеда  Віталій  Олегович   

вул.Польова,б/н  с.Довгополівка,  виготовлену  ФОП  Солейко  В.Ф.,  враховуючи  

погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Сегеда  Віталія  Олеговича  

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення  38  сесії  7  скликання   Довгополівської  

сільської  ради  від   16.10.2020 р. №524 в  частині  площі   земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   розмірів,  визначених  в  

натурі,  а  саме:  0,2903 га. 

 

2.  Передати  у  власність гр.Сегеда  Віталію  Олеговичу  земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,2903га для  ведення особистого  селянського   господарства  

кадастровий  номер    0524582800:01:001:0357  по   вулиці  Польова,б/н  

с.Довгополівка. 

 

3.   Гр.Сегеда  В.О.  здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  площею  0,2903 га для   

ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер    

0524582800:01:001:0357  по   вулиці  Польова,б/н  с.Довгополівка  відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

 

4. Гр.Сегеда В.О.  використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до   цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу    України. 

 

 

 

   СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Яблочнікової  Ніни  Іванівни 

вул.Першотравнева,61 с.Довгополівка, виготовлену ДП  «Вінницький  науково-

дослідний  та  проектний  інститут  землеустрою»,  враховуючи  погодження  суміжних  

меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  відсутність розбіжностей  в  площі  

земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 Земельного  

кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  

земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Яблочнікової  Ніни  Іванівни 

згідно  рішення  37  сесії  7  скликання   Довгополівської  сільської  ради  від   

14.08.2020 р. №508. 

2.  Передати  у  власність гр.Яблочніковій  Ніні  Іванівні  земельну    ділянку   

загальною  площею  0,5800га  в т.ч.:   0,2500га  для   будівництва   і обслуговування   

жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 

0524582800:02:002:0334  та 0,3300га для  ведення особистого  селянського   

господарства  кадастровий  номер  0524582800:02:002:0335  по   вулиці  

Першотравнева,61  с.Довгополівка. 

3.   Гр.Яблочніковій  Ніні  Іванівні   здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  

площею  0,2500га  для   будівництва   і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524582800:02:002:0334  та 

0,3300га для  ведення особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0524582800:02:002:0335 по  вулиці  Першотравнева,61  с.Довгополівка  відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

4. Гр.Яблочніковій  Н.І.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   

цільового  призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу    України. 

 

 

   СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Власюка  Віктора  Васильовича 

вул.Коцюбинського,26 с.Довгополівка, виготовлену ФОП  Данилюк  М.В,  враховуючи  

погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  відсутність 

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)   гр.Власюку  Віктору  Васильовичу по   

вулиці  Коцюбинського,26  с.Довгополівка. 

 

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

загальною  площею  0,2500га  для   будівництва  і обслуговування   жилого   будинку, 

господарських будівель і споруд кадастровий номер 0524582800:02:002:0327  по   

вулиці  Коцюбинського,26  с.Довгополівка. 

 

3.   Гр. Власюку  Віктору  Васильовичу     здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  

площею  0,2500га  для   будівництва   і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524582800:02:002:0327 по  

вулиці Коцюбинського,26 с.Довгополівка  відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

 

4. Гр.Власюку  В.В.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу    України. 

 

 

 

   СЕЛИЩНИЙ   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  
28січня   2021 року                                           3  сесія  VIII скликання 

 

                 Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

  меж  земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Данилишиної  Тетяни  

Миколаївни вулиця Ленінська,45 с.Шендерів,  виготовлену  ФОП  Солейко  В.Ф.,   

враховуючи   погодження    суміжних  меж  власниками  землі  і   землекористувачами  

та  відсутність  розбіжностей  в  площі  земельної   ділянки  з   результатами  обмірів,   

керуючись   ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та   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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення    

    меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Данилишиній  Тетяні  Миколаївні 

  згідно  рішення  38 сесії  7  скликання  Шендерівської  сільської  ради.. 

2.   Передати  у  власність гр.Данилишиній  Тетяні  Миколаївні земельні  ділянки   

загальною  площею – 0,6000 га  із  них: 0,2500га  для  будівництва  і  обслугову-

вання   жилого  будинку,  господарських будівель  і споруд   кадастровий номер 

0524587300:02:002:0175  та 0,3500 га  для   ведення  особистого  селянського  

господарства кадастровий номер  0524587300:02:002:0174 вулиця Ленінська,45  

с.Шендерів. 

3.   Гр.Данилишиній  Тетяні  Миколаївні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею  0,2500га  для  будівництва  і  обслуговування   жилого  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд   кадастровий номер 0524587300:02:002:0175  та 

0,3500 га  для   ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий номер  

0524587300:02:002:0174  вулиця Ленінська,45  с.Шендерів.   відповідно  вимог   

діючого  законодавства.   

4.  Гр.Данилишиній  Т.М.  використовувати  земельні  ділянки   відповідно  до  

цільового  призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

 

 

            СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Мирошниченко  Наталі  

Петрівни с.Кордишівка вул.Гагаріна,27,  виготовлену  ФОП Матвійчук  Г.П.,  

враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та 

наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   

керуючись  ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

     меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Мирошниченко  Наталі  Петрівни 

     та  внести  часткові  зміни  до   рішення  39  сесії   07  скликання      

     Побережненської  сільської  ради  від  2.10.2020 року  в  частині  площі   

     земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до   

    фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,3326 га. 

2. Передати  у  власність гр.Мирошниченко  Наталі  Петрівні  земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,3326 га    із  них:    0,2500га  для   будівництва     і 

обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   

кадастровий  номер  0520685400:03:002:0162 та 0,0826 га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0520685400:03:002:0163    по   вулиці  Гагаріна,27  сКордишівка. 

3. Гр. Мирошниченко  Наталі  Петрівні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею    0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер  0520685400:03:002:0162 

та 0,0826 га  для   ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  

номер  0520685400:03:002:0163    по   вулиці  Гагаріна,27  с.Кордишівка  

відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.  Гр.Мирошниченко  Н.П.   використовувати  земельні  ділянки   відповідно  до     

        цільового   призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу    

       України. 

 

 

            СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Пацалюка  Юрія  Яковича 

с.Кордишівка вул.Польова,3,  виготовлену  ФОП Матвійчук  Г.П.,  враховуючи  

погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

    меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. Пацалюка  Юрія  Яковича  

    та  внести  часткові  зміни  до   рішення  39  сесії   07  скликання     Побережненської    

    сільської  ради  від  2.10.2020 року  в  частині  площі   земельної   ділянки  та    

    земельно-облікові   документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в   

    натурі,  а  саме:  0,5399 га. 

2.Передати  у  власність гр. Пацалюку  Юрію  Яковичу  земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,5399 га    із  них:    0,2500га  для   будівництва     і 

обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   

кадастровий  номер  0520685400:02:003:0218 та 0,2899 га  для   ведення     особистого  

селянського   господарства  кадастровий  номер  0520685400:02:003:0217    по   

вулиці  Польова,3  с.Кордишівка. 

3.Гр.Пацалюку  Юрію  Яковичу  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  площею 

0,2500га  для  будівництва  і обслуговування  жилого будинку,  господарських   

будівель  і   споруд   кадастровий  номер   0520685400:02:003:0218 та  0,2899 га  для   

ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0520685400:02:003:0217  по  вулиці  Польова,3  с.Кордишівка  відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

4. Гр.Пацалюку  Ю.Я.   використовувати  земельні  ділянки   відповідно  до     

  цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу    України. 

 

 

            СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельної  ділянки   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Лиса  Лариса  Миколаївна 

с.Кордишівка вул.Гагаріна,  виготовлену  ФОП Матвійчук  Г.П.,  враховуючи  

погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  відсутність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

     меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Лисій  Ларисі  Миколаївні 

  згідно   рішення  39  сесії   07  скликання     Побережненської  сільської  ради  від    

  2.10.2020 року. 

 

2.Передати  у  власність гр.Лисій  Ларисі  Миколаївні   земельну   ділянку    площею 

–  0,1200 га  для  індивідуального  садівництва  кадастровий  номер  

0520685400:03:002:0164    по   вулиці  Гагаріна   с.Кордишівка. 

 

3.Гр. Лисій  Ларисі  Миколаївні земельну   здійснити   реєстрацію   земельної  

ділянки  площею –  0,1200 га  для  індивідуального  садівництва  кадастровий  номер  

0520685400:03:002:0164  по   вулиці  Гагаріна   с.Кордишівка    відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

 

4. Гр.Лисій  Л.М.   використовувати   земельну   ділянку   відповідно  до   цільового 

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу    України. 

 

 

 

            СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Шинкаруку  Олександру  

Михайловичу с.Побережне  вул.Шевченка,  вул.Садова,  виготовлену  ФОП Матвійчук  

Г.П.,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Шинкаруку  Олександру  Михайловичу 

  та  внести  часткові  зміни  до   рішення  39  сесії   07  скликання    Побережненської     

  сільської  ради  від  2.10.2020 року  в  частині  площі  земельних   ділянок  та      

  земельно-облікові   документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в    

  натурі,  а  саме:  0,5422 га. 

2.Передати  у  власність гр.Шинкаруку  Олександру  Михайловичу  земельні    

ділянки   загальною  площею – 0,5422 га  із  них:  0,1850 га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  0520685400:02:004:0081  

по   вулиці  Шевченка,   0,1662 га  для   ведення     особистого  селянського   

господарства  кадастровий  номер  0520685400:02:004:0080    по   вулиці  Шевченка,  

0,0963 га  для   ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  

номер  0520685400:02:002:0047   по   вулиці  Садова,  0,0947га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  0520685400:02:002:0048    

по   вулиці  Садова  с.Побережне. 

3.Гр.Шинкаруку  Олександру  Михайловичу  здійснити   реєстрацію   земельних  

ділянок  площею   0,1850 га  для   ведення     особистого  селянського   господарства  

кадастровий  номер  0520685400:02:004:0081  по   вулиці  Шевченка,   0,1662 га  для   

ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0520685400:02:004:0080  по вулиці Шевченка, 0,0963 га  для   ведення     особистого  

селянського   господарства  кадастровий  номер  0520685400:02:002:0047    по   

вулиці  Садова,  0,0947га  для   ведення     особистого  селянського   господарства  

кадастровий  номер  0520685400:02:002:0048   по  вулиці  Садова  с.Побережне.   

відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4. Гр.Шинкаруку  О.М.   використовувати  земельні  ділянки   відповідно  до     

   цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу  України. 

 

            СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Давидюк  Катерини  

Миколаївни с.Кордишівка вул.Шевченка,20  вул.Шевченка,  виготовлену  ФОП 

Матвійчук  Г.П.,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

     меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Давидюк  Катерини  Миколаївни 

     та  внести  часткові  зміни  до   рішення  40  сесії   07  скликання      

     Побережненської  сільської  ради  від  7.12.2020 року  в  частині  площі   

     земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до   

    фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,4381 га. 

2.Передати  у  власність гр.Давидюк  Катерині  Миколаївні  земельні    ділянки   

загальною  площею – 0,4381 га    із  них:    0,2500га  для   будівництва     і 

обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   

кадастровий  номер  0520685400:03:002:0167, 0,1040 га  для   ведення     особистого  

селянського   господарства  кадастровий  номер  0520685400:03:002:0166    по   

вулиці  Шевченка,20,   0,0841 га  для   ведення     особистого  селянського   

господарства  кадастровий  номер  0520685400:03:002:0165    по   вулиці  Шевченка  

с.Кордишівка. 

3.Гр. Давидюк  Катерині  Миколаївні    здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею    0,2500га  для   будівництва    і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер  0520685400:03:002:0167,  

0,1040 га  для   ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  

номер  0520685400:03:002:0166    по   вулиці  Шевченка,20,   0,0841 га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий номер 0520685400:03:002:0165  

по  вулиці  Шевченка  с.Кордишівка   відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

 4. Гр.Давидюк  К.М.   використовувати  земельні  ділянки   відповідно  до     

   цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

            СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Пацалюк  Світлани  

Олександрівни  вул.Щаслива с.Степанівка, виготовлену  ЮЗС «Альянс», враховуючи  

погодження    суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  відсутність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення    

   меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. Пацалюк  Світлані  Олександрівні 

  згідно  рішення   36 сесії  6  скликання   Степанівської сільської  ради  від 18.03.2015 

року. 

 

2.  Передати у власність гр.Пацалюк Світлані  Олександрівні  земельну    ділянку    

площею – 0,2500 га для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер    0520687600:02:005:0097  

по  вулиці  Щаслива  с.Степанівка. 

 

3.  Гр.Пацалюк Світлані  Олександрівні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею  – 0,2500 га для   будівництва  і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер    0520687600:02:005:0097  

по  вулиці  Щаслива  с.Степанівка   відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

 

4.  Гр.Пацалюк  С.О.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 
 

 
                СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Бевза  Олександра 

Олександровича вул.Яблунева,б/н с.Степанівка, виготовлену ФОП Могозіна  О.Л., 

враховуючи  погодження    суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  

та  відсутність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   

керуючись  ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення    

   меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Бевза  Олександра  Олександровича 

    згідно  рішення  35 сесії 7 скликання  Степанівської сільської  ради  від 20.08.2020 р. 

 

2.  Передати у власність гр.Бевза  Олександру  Олександровичу  земельну    ділянку    

площею – 0,2400 га для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер    0520687600:02:001:0105  

по  вулиці  Яблунева,б/н  с.Степанівка. 

 

3.  Гр. Бевза  Олександру  Олександровичу  здійснити   реєстрацію   земельної  

ділянки  площею  – 0,2500 га для   будівництва  і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер    0520687600:02:001:0105  

по  вулиці  Яблунева,б/н    с.Степанівка   відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

 

4.  Гр.Бевза  О.О.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 
 
 

 
                СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.П’ятака  Ігора  Миколайовича  

вул.Сонячна,34 с.Степанівка, виготовлену  ФОП  Гончарук  О.Д., враховуючи  

погодження    суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  відсутність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення    

   меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. П’ятака  Ігора  Миколайовича   

  згідно  рішення   37 сесії  7  скликання   Степанівської сільської  ради  від 22.10.2020 

року. 

 

2.  Передати у власність гр.П’ятаку  Ігору  Миколайовичу  земельну    ділянку    

площею – 0,2500 га для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер    0520687600:02:006:0141  

та  0,6713га для   ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  

номер    0520687600:02:006:0142   по   вулиці  Сонячна,34  с.Степанівка. 

 

3.  Гр. П’ятаку  Ігору  Миколайовичу  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею  – 0,2500 га  для   будівництва  і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд    кадастровий  номер    0520687600:02:006:0141  

та  0,6713га для   ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  

номер  0520687600:02:006:0142   по   вулиці  Сонячна,34  с.Степанівка   відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

 

4.  Гр. П’ятаку  І.М.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 
 

 
                СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Волошина  Михайла  Петровича  

вул.Сонячна,34 с.Степанівка, виготовлену  ФОП Матвійчук  Г.П., враховуючи  

погодження    суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення    

   меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. Волошина  Михайла  Петровича   

  та  внести  часткові  зміни  до   рішення  34  сесії  7  скликання    Степанівської  

сільської  ради  від  10.07.2020 року  в  частині  площі   земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в  

натурі,  а  саме:  0,7362 га. 

2.  Передати у власність гр.Волошину  Михайлу  Петровичу  земельну    ділянку    

площею – 0,2500 га для   будівництва  і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер    0520687600:02:002:0220,    

0,3296 га для   ведення  особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер    

0520687600:02:002:0219   по   вулиці  Колгоспна,14  та  0,1566 га   для   ведення  

особистого селянського господарства  кадастровий  номер 0520687600:02:002:0218   

по  вулиці  Колгоспна  с.Степанівка. 

3.  Гр. Волошину  Михайлу  Петровичу   здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею  – 0,2500 га  для   будівництва  і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд    кадастровий  номер    0520687600:02:002:0220,    

0,3296 га  для   ведення  особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер   

0520687600:02:002:0219  по  вулиці  Колгоспна,14 та 0,1566 га  для   ведення  

особистого селянського господарства  кадастровий  номер 0520687600:02:002:0218   

по  вулиці  Колгоспна  с.Степанівка  відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.  Гр. Волошину  М.П.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 
 
                СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Побідаш  Інни  Анатоліївни  

вул.Сонячна,16  с.Степанівка,  виготовлену ЮЗС «Альянс»,  враховуючи  погодження    

суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  

в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 

Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення    

   меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Побідаш  Інни  Анатоліївни   

  та  внести  часткові  зміни  до   рішення  34  сесії  7  скликання    Степанівської  

сільської  ради  від  10.07.2020 року  в  частині  площі   земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в  

натурі,  а  саме:  0,5790 га. 

2.  Передати у власність гр.Побідаш  Інні  Анатоліївні  земельну   ділянку   площею – 

0,2500 га для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  господарських   

будівель  і   споруд   кадастровий  номер    0520687600:02:006:0137  та   0,3296 га для   

ведення  особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер    

0520687600:02:006:0138   по   вулиці   Сонячна,16  с.Степанівка. 

3.  Гр.Побідаш  Інні  Анатоліївні    здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею  – 0,2500 га  для   будівництва  і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд    кадастровий  номер     0520687600:02:006:0137  

та   0,3296 га для   ведення  особистого  селянського   господарства  кадастровий  

номер    0520687600:02:006:0138   по   вулиці  Сонячна,16    с.Степанівка  відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

4.  Гр.Побідаш  І.А.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 
 
 
                СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Царука  Анатолія  Васильовича  

вул.Європейська бн  с.Степанівка,  виготовлену  ФОП  Гончарук  О.Д.,  враховуючи  

погодження    суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення    

   меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Царука  Анатолія  Васильовича   

  та  внести  часткові  зміни  до   рішення  37  сесії  7  скликання    Степанівської  

сільської  ради  від 22.10.2020 року  в  частині  площі   земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в  

натурі,  а  саме:  0,1794 га. 

 

2.  Передати у власність гр.Царуку  Анатолію  Васильовичу  земельну   ділянку   

площею – 0,1794 га для   ведення  особистого  селянського   господарства  

кадастровий  номер   0520687600:02:004:0071  по   вулиці  Європейська  бн 

с.Степанівка. 

 

3.  Гр. Царуку  Анатолію  Васильовичу  здійснити   реєстрацію  земельної  ділянки  

площею  – 0,1794 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520687600:02:004:0071  по   вулиці  Європейська  бн 

с.Степанівка  відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

 

4.  Гр.Царуку  А.В.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 
 
 
                СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Ільніцька  Ольга  Анатоліївна  

вул.Шевченка,33 с.Степанівка, виготовлену ДП «УкрДАГП», враховуючи  погодження    

суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  

в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 

Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення    

   меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Ільніцької  Ольги  Анатоліївни   

  та  внести  часткові  зміни  до   рішення  35  сесії  7  скликання    Степанівської  

сільської  ради  від  20.08.2020 року  в  частині  площі   земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в  

натурі,  а  саме:  0,5800 га. 

2.  Передати у власність гр.Ільніцькій Ользі Анатоліївні  земельну   ділянку   площею 

– 0,2500 га для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  господарських   

будівель  і   споруд   кадастровий  номер    0520687600:02:001:0106  та   0,3300 га для   

ведення  особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер   

0520687600:02:001:0107  по  вулиці   Шевченка,33  с.Степанівка. 

3.  Гр. Ільніцькій Ользі  Анатоліївні    здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею – 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господар-

ських   будівель  і   споруд    кадастровий  номер      0520687600:02:001:0106  та   

0,3300 га для   ведення  особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер   

0520687600:02:001:0107  по  вулиці  Шевченка,33  с.Степанівка  відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

4.  Гр. Ільніцькій О.А.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 
 
 
                СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Ковальчука  Олександра  

Васильовича с.Тростянець вул.Миру,47,  виготовлену ДП «УкрДАГП»,  враховуючи  

погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та   наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

   меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Ковальчука  Олександра  Васильовича 

   та  внести  часткові  зміни  до   рішення  43  сесії  7  скликання   Тростянецької     

   селищної  ради  від  28.08.2020 року  в  частині  площі  земельної   ділянки  та     

   земельно-облікові  документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в   

   натурі,  а  саме:  0,7426 га. 

2. Передати  у  власність гр.Ковальчуку  Олександру  Васильовичу  земельну     

ділянку   загальною  площею – 0,7426 га  із  них:    0,2500га  для   будівництва    і 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і споруд   кадастровий  

номер  0524586800:02:003:0472  та 0,4926га для   ведення   особистого  селянського   

господарства  кадастровий  номер 0524586800:02:003:0471  по  вулиці  Миру,47  

с.Тростянець. 

3.Гр.Ковальчуку  Олександру  Васильовичу  здійснити  реєстрацію    земельної  

ділянки  площею  0,2500 га  для  будівництва  і    обслуговування   жилого  будинку, 

господарських   будівель  і споруд    кадастровий   номер   0524586800:02:003:0472  та 

0,4926га для   ведення   особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер 

0524586800:02:003:0471  по  вулиці  Миру,47  с.Тростянець   відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

 4. Гр.Ковальчуку О.В.  використовувати  земельні  ділянки   відповідно  до     

 цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу  України. 

 

                   

                СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Чухрій  Тетяни  Петрівни 

с.Тростянець вул.І.Богуна,102,  виготовлену ДП «Вінницький  науково-дослідний  та  

проектний  інститут  землеустрою»,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами  та   наявність  розбіжностей  в  площі  

земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 Земельного  

кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

   меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. Чухрій  Тетяни  Петрівни 

   та  внести  часткові  зміни  до   рішення  38  сесії  7  скликання   Тростянецької     

   селищної  ради  від  24.12.2019 року  в  частині  площі  земельної   ділянки  та     

   земельно-облікові  документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в   

   натурі,  а  саме:  0,3787 га. 

3. Передати  у  власність гр.Чухрій  Тетяні  Петрівні  земельну   ділянку   загальною    

   площею – 0,3787 га  із  них:    

    0,2500га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських     

   будівель  і споруд   кадастровий номер 0524586800:02:003:0473  та 0,1287га для    

   ведення   особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

   0524586800:02:003:0474  по  вулиці  І.Богуна,102  с.Тростянець. 

3. Гр.Чухрій  Тетяні  Петрівні  здійснити  реєстрацію   земельної  ділянки  площею  

0,2500 га  для  будівництва  і    обслуговування   жилого  будинку, господарських   

будівель  і споруд    кадастровий   номер  0524586800:02:003:0473  та 0,1287га для   

ведення   особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер 

0524586800:02:003:0474  по  вулиці І.Богуна,102  с.Тростянець  відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

    4. Гр.Чухрій  Т.П.  використовувати  земельні  ділянки   відповідно  до     

 цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу  України. 

 

                   

                СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Процюк  Лідії  Петрівни  

вул.Миру,74 с.Тростянець, виготовлену ДП «Вінницький  науково-дослідний  та  

проектний  інститут землеустрою»,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами  та  відсутність  розбіжностей  в  площі  

земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 Земельного  

кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення    

   меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. Процюк  Лідії  Петрівни   

  згідно  рішення   42 сесії  6  скликання   Тростянецької сільської  ради  від 

23.01.2015 року. 

 

2.  Передати у власність гр.Процюк  Лідії  Петрівні  земельну    ділянку    площею – 

0,2500 га для   будівництва  і обслуговування   жилого   будинку,  господарських   

будівель і споруд  кадастровий  номер   0524586800:02:003:0475  по   вулиці  Миру,74  

с.Тростянець. 

 

3.  Гр. Процюк  Лідії  Петрівні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  площею  

– 0,2500 га  для   будівництва  і обслуговування   жилого   будинку,  господарських   

будівель  і   споруд    кадастровий  номер  0524586800:02:003:0475   відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

 

4.  Гр. Процюк  Л.П.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до цільового  

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 
 

 
                СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Зацерковної  Людмили  Іванівни 

с.Тростянець вул.Латанецька,59, Латанецька,б/н, виготовлену ДП «УкрДАГП»,  

враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та   

наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   

керуючись  ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

   меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Зацерковної  Людмили  Іванівни   

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення  14  сесії  7  скликання   Тростянецької     

   селищної  ради  від  23.12.2016 року  в  частині  площі  земельної   ділянки  та     

   земельно-облікові  документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в   

   натурі,  а  саме:  1,1275 га. 

2.Передати  у  власність гр.Зацерковній  Людмилі  Іванівні  земельну  ділянку   

загальною  площею – 1,1275га  із  них:    0,2500га  для   будівництва  і обслуго-

вування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і споруд   кадастровий  номер  

0524586800:02:0050082 та 0,3226га для ведення особистого селянського   

господарства кадастровий  номер 0524586800:02:005:0085 по вулиці  Латанецька,59,  

0,3943га для ведення особистого селянського   господарства  кадастровий  номер 

0524586800:02:006:0125 Латанецька,б/н,  0,1606га для ведення особистого 

селянського   господарства кадастровий номер 0524586800:02:006:0123 по  вулиці  

Латанецька,б/н  с.Тростянець. 

3.Гр.Зацерковній  Людмилі  Іванівні   здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  

площею 0,2500га для будівництва і обслуговування  жилого  будинку,  господар-

ських   будівель  і споруд   кадастровий  номер  0524586800:02:0050082 та 0,3226га 

для ведення особистого селянського  господарства  кадастровий  номер 

0524586800:02:005:0085 по  вулиці  Латанецька,59,  0,3943га для ведення особистого 

селянського   господарства  кадастровий  номер 0524586800:02:006:0125 

Латанецька,б/н, 0,1606га для ведення особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0524586800:02:006:0123 по  вулиці  Латанецька,б/н  с.Тростянець   

відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

 4. Гр.Зацерковній  Л.І.  використовувати  земельні  ділянки   відповідно  до     

 цільового  призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу  України. 

 

                СЕЛИЩНИЙ   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  технічної  документації  із  землеустрою 
     щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельної  ділянкт  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Гаєвик  Таісії  Петрівни 

смт.вул.Цукрозаводська,25,А, виготовлену ЮЗС «Альянс»,  враховуючи  погодження  

суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та   наявність  розбіжностей  

в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 

Земельного  кодексу  України  та    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   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Гаєвик  Таісії  Петрівни   

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення  55  сесії  08  скликання   Вороновицької     

   селищної  ради  від  30.07.2020 року  в  частині  площі  земельної   ділянки  та     

   земельно-облікові  документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в   

   натурі,  а  саме:  0,0980 га. 

2.Передати  у  власність гр.Гаєвик  Таісії  Петрівні  земельну  ділянку  площею – 

0,0980 га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських   

будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:012:0121  по  вулиці  

Цукрозаводська,25,А  смт.Вороновиця. 

3.Гр. Гаєвик  Таісії  Петрівни    здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  площею 

0,2500га для будівництва і обслуговування  жилого  будинку,  господарських   

будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:012:0121  по  вулиці  

Цукрозаводська,25,А  смт.Вороновиця.    відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

    4. Гр.Гаєвик  Т.П.  використовувати  земельну  ділянку   відповідно  до     

 цільового  призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу  України. 

 

 

 

                СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                    О.Г.Ковінько       
 

 


