
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  (відновлення)  
       меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на  місцевості)   
 
                 Розглянувши  клопотання   в.о.  директора   ДП  «Служба  місцевих   

      автомобільних  доріг  у  Вінницькій  області»  В.Горобчука  про  затвердження  

      технічної  документації   із  землеустрою   щодо  встановлення  меж  земельної   

      ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  розміщення  та  експлуатації  будівель   

      і споруд  автомобільного  транспорту  та  дорожнього  господарства  під   

      автомобільною  дорогою О-02-03-05  «Вороновиця-Тиврів-Шаргород» в   

      межах   с.Тростянець,  виготовлену  ТОВ  «Подільський  Земельний  Центр»,   

      керуючись  ст.12,ст.92, ст.122,123,186  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   технічну  документацію   із  землеустрою  ДП  «Служба   

       місцевих   автомобільних  доріг  у  Вінницькій  області»   щодо  встановлення   

       меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  розміщення  та   

       експлуатації  будівель  і споруд  автомобільного  транспорту  та  дорожнього   

       господарства  (12.04)  під  автомобільною  дорогою О-02-03-05  «Вороновиця- 

       Тиврів- Шаргород»  в   межах   с.Тростянець.     

        2.   Передати  в  постійне  користування    ДП  «Служба   місцевих   

       автомобільних   доріг  у  Вінницькій  області»  земельну  ділянку  площею      

       4,5372 га   кадастровий  номер   0524586800:02:002:0322  для  розміщення  та   

       експлуатації  будівель  і споруд  автомобільного  транспорту  та  дорожнього   

       господарства   с.Тростянець.  

        3.  ДП  «Служба   місцевих    автомобільних  доріг  у  Вінницькій  області»       

        здійснити  реєстрацію  документів  згідно  вимог   діючого  законодавства  та 

        виконувати   обов’язки  землекористувача    відповідно  до    ст.96   

       Земельного  кодексу  України. 

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

питань охорони  навколишнього  природного    середовища та регулювання  

земельних  відносин.      
 
                 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  (відновлення)  
       меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на  місцевості)   
 
                 Розглянувши  клопотання   в.о.  директора   ДП  «Служба  місцевих   

      автомобільних  доріг  у  Вінницькій  області»  В.Горобчука  про  затвердження  

      технічної  документації   із  землеустрою   щодо  встановлення  меж  земельної   

      ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  розміщення  та  експлуатації  будівель   

      і споруд  автомобільного  транспорту  та  дорожнього  господарства  під   

      автомобільною  дорогою О-02-03-05  «Вороновиця-Тиврів-Шаргород» в   

      межах   с.Довгополівка,  виготовлену  ТОВ  «Подільський  Земельний  Центр»,   

      керуючись  ст.12,ст.92, ст.122,123,186  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   технічну  документацію   із  землеустрою  ДП  «Служба   

       місцевих   автомобільних  доріг  у  Вінницькій  області»   щодо  встановлення   

       меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  розміщення  та   

       експлуатації  будівель  і споруд  автомобільного  транспорту  та  дорожнього   

       господарства  (12.04)  під  автомобільною  дорогою О-02-03-05  «Вороновиця- 

       Тиврів- Шаргород»  в   межах   с.Довгополівка.     

        2.   Передати  в  постійне  користування    ДП  «Служба   місцевих   

       автомобільних   доріг  у  Вінницькій  області»  земельну  ділянку  площею      

       0,9000 га   кадастровий  номер   0524582800:02:001:0251  для  розміщення  та   

       експлуатації  будівель  і споруд  автомобільного  транспорту  та  дорожнього   

       господарства   с.Довгополівка.  

        3.  ДП  «Служба   місцевих    автомобільних  доріг  у  Вінницькій  області»       

        здійснити  реєстрацію  документів  згідно  вимог   діючого  законодавства  та 

        виконувати   обов’язки  землекористувача    відповідно  до    ст.96   

       Земельного  кодексу  України. 

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

питань охорони  навколишнього  природного    середовища та регулювання  

земельних  відносин.      
 
                 Селищний    голова                                    О.Г.Ковінько   

 


