
 

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)  по  вулиці  Молодіжна,8е  
смт.Вороновиця 
 
    У   відповідності  ст.12, 19, 125   Земельного  Кодексу  України,   пункту  34  

статті  26 Закону  України   “Про  місцеве   самоврядування  в Україні”,  

розглянувши   заяву гр.Кревської  С.А.  про  затвердження технічної  документації   

із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  по  вулиці  

Молодіжна,8е, 

  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.Кревської  Світлани  

Анатоліївни   площею  0,0428 га  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  

торгівлі – кафе-бар  «Магнолія»   кадастровий  номер  0520655300:02:008:0069 по 

вулиці  Молодіжна,8е   смт.Вороновиця.     

          2.  Надати  в  оренду  гр.Кревській  Світлані  Анатоліївні  земельну  ділянку   

площею  0,0428 га  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі – кафе-

бар  «Магнолія»  кадастровий  номер  0520655300:02:008:0069  терміном  на  10  

років  по вулиці  Молодіжна,8е   смт.Вороновиця.       

         3.     Встановити  орендну  плату  в  розмірі   8290 гривень за  згодою  сторін  в  

рік  (вісім тисяч  двісті  дев’яносто  гривень  -  8%  нормативно-грошової  оцінки  

земельної  ділянки  127,62 грн.кв.м х 0,0428 га х 1,249 х1,433 х 1,06 =103628 грн. х 

8% =  8290 грн) 

         4.    Гр.Кревській  С.А.   укласти  та  зареєструвати  договір  оренди  земельної  

ділянки  згідно  вимог  діючого  законодавства. 

         5.    Гр.Кревській  С.А.      виконувати  обов’язки  землекористувача  відповідно  

до  ст.96  Земельного  кодексу  України. 

     6.    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  проекту  землеустрою  
            щодо   відведення земельної  ділянки  в  оренду  по  
                               вулиці  Миру  с.Кальнишівка 
 
    У   відповідності  ст.12, 19, 125   Земельного  Кодексу  України,   пункту  34  

статті  26 Закону  України   “Про  місцеве   самоврядування  в Україні”,  

розглянувши   заяву гр.Ревенок  І.О.  про  затвердження   проекту  землеустрою  

щодо  відведення  земельної  ділянки  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  

торгівлі  по  вулиці  Миру, с.Кальнишівка 

  селищна  рада   

                                           В И Р І Ш И Л А:  
 
         1.  Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  

оренду  гр.Ревенок  Інні  Олександрівні  площею  0,0200 га  для  будівництва  та  

обслуговування  будівель  торгівлі  кадастровий  номер  0524584000:03:001:0285  по 

вулиці  Миру  с.Кальнишівка.     

          2.  Надати  в  оренду  гр.Ревенок  Інні  Олександрівні  земельну  ділянку   

площею  0,0200 га  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі   

кадастровий  номер  0524584000:03:001:0285 терміном на 10 років  по вулиці  Миру   

с.Кальнишівка.       

         3.     Встановити  орендну  плату  в  розмірі   гривень за  згодою  сторін  в  рік  

 ( -  8%  нормативно-грошової  оцінки  земельної  ділянки  183,69 грн.кв.м х 0,0200 

га  =36738 грн. х 8% =  2939 грн) 

         4.    Гр.Ревенок  І.О.   укласти  та  зареєструвати  договір  оренди  земельної  

ділянки  згідно  вимог  діючого  законодавства. 

         5.    Гр.Ревенок  І.О.  виконувати  обов’язки  землекористувача  відповідно  до  

ст.96  Земельного  кодексу  України. 

     6. Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію 

 з  питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  регулювання   

 земельних   відносин.        
    

   

 

           СЕЛИЩНИЙ     ГОЛОВА                                 О.Г.Ковінько  


