
ПРОЄКТ 
 

 

У К Р А  Ї Н А 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ     ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 
     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

25  березня  2021 року                                            5  сесія  VIII  скликання 

 

 

Надання дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою  по  відведенню   
земельної  ділянки   для   передачі  в  оренду   по  вулиці    Молодіжна,53 

смт.Вороновиця 

                                 

             У  відповідності  до  ст.12, ст.93,123,124  “Земельного  Кодексу  України “,   

пункт 34 ч.1 ст.26  Закону  України   “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  

розглянувши   заяву   директора ПрАТ  «Вороновицьке  СП  «Агромаш»  

Щербатюка  В.М.   про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  

по  відведенню земельної  ділянки    по  вулиці   Молодіжна,53,   селищна  рада 

 

                                                В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Надати  дозвіл  приватному  акціонерному  товариству  «Вороновицьке  

спеціалізоване  підприємство  «Агромаш»  на  виготовлення  проекту  землеустрою  

по  відведенню  земельних   ділянок   для  передачі  в  оренду   площею: 

 –  0,6004га,  0,0748 га  та  0,1029 га   для   розміщення  та  експлуатації  основних,  

підсобних  і  допоміжних  будівель  та  соруд  підприємств  переробної,  

машинобудівної  та  іншої  промисловості  по  вулиці   Молодіжна,53  із  земель  

комунальної  власності  в  межах  населеного  пункту  Вороновиця.    

 

2.  ПрАТ  «Вороновицьке  СП  «Агромаш»    погодити    проект  землеустрою   по  

відведенню  земельної  ділянки    в  оренду   із  землекористувачем   та  іншими   

уповноваженими  органами  і  подати  на  розгляд,  затвердження  в  установленому   

порядку  згідно  чинного  законодавства. 

 

3.   До використання  земельної  ділянки  приступати  при  наявності  документів  і   

при  визначенні  меж  земельної  ділянки  на  місцевості  передбачених   п.3  статті  

125, ст.126   Земельного  кодексу  України. 

 

4.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  

 з  питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  регулювання        

земельних   відносин.   
 
     
      С Е Л И Щ Н И Й     Г О Л О В А                   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 

 

 

25  березня  2021 року                                            5  сесія  VIII  скликання 

 
      Про  внесення  змін  в  рішення  57  сесії  08  скликання  Вороновицької  
селищної  ради  від  15.09.2020 року  та надання дозволу  на  розробку  проекту  
землеустрою  по   відведенню  земельної  ділянки  з  метою  оформлення             
документів  в  постійне  користування   по  вулиці   Гагаріна,29  в  межах      
                                                     смт.Вороновиця 
                  
      У  відповідності  до  ст.12, ст.122,123   “Земельного  Кодексу  України “, пункт 

34 ч.1 ст.26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   

розглянувши  заяву  директора  комунального  закладу  «Заклад  дошкільної  освіти    

«Ромашка»  щодо внесення  змін  в  рішення  57  сесії  08  скликання  

Вороновицької  селищної  ради  від  15.09.2020 року  надання  дозволу  на  

розробку  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  з  метою  

оформлення  документів  в  постійне  користування   по  вулиці  Гагаріна,29,     

селищна  рада 

 

                                           В И Р І Ш И Л А: 

 

1.   Внести  зміни  в  рішення  57  сесії  08  скликання  Вороновицької  селищної  

ради  від  15.09.2020 року  в  частині  «площа  земельної  ділянки» та  надати    

дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  з  

метою  оформлення  документів   в  постійне  користування   площею  1,0955 га  

для   будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  освіти (код КВЦПЗ  

03.02)  -  комунальний  заклад  «Заклад  дошкільної  освіти  «Ромашка»  

Вороновицької  селищної  ради  із  земель   комунальної  власноті  житлової  та  

громадської  забудови  по  вулиці  Гагаріна,29  в  межах  смт.Вороновиця. 

2.  КЗ  «Заклад  дошкільної  освіти  «Ромашка»   погодити    проектну  

документацію  по  відведенню  земельної  ділянки,  вказаної  в  п.1 та  подати  на  

розгляд  і  затвердження  в  установленому   порядку  згідно  чинного  

законодавства. 

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

питань  регулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього    

   природного  середовища  та  виконавчий  комітет  селищної  ради. 

   

 
   С Е Л И Щ Н И Й      Г О Л О В  А                               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 

 

 

25  березня  2021 року                                            5  сесія  VIII  скликання 

 

 

Надання дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою  по  відведенню   
земельної  ділянки   для   передачі  в  оренду   по  вулиці    Б.Шуляка,2 

смт.Вороновиця 

                                 

             У  відповідності  до  ст.12, ст.93,123,124  “Земельного  Кодексу  України “,   

пункт 34 ч.1 ст.26  Закону  України   “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  

розглянувши   заяву   директора  з  забезпечення  діяльності  АТ  

«Вінницяобленерго» про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  

по  відведенню земельної  ділянки    по  вулиці   Б.Шуляка,2   смт.Вороновиця,   

селищна  рада 

 

                                                В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Надати  дозвіл   акціонерному  товариству  «Вінницяобленерго»  на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки   для  

передачі  в  оренду   площею –  0,20 га  для   розміщення,  будівництва,  

експлуатації  та  обслуговування  будівель  та  споруд  об’єктів передачі  

електричної  та  теплової  енергії  (код  КВЦПЗ -14.02)   по  вулиці  Б.Шуляка,2  із  

земель  комунальної  власності  в  межах  населеного  пункту  Вороновиця.    

 

2.  АТ  «Вінницяобленерго»   погодити    проект  землеустрою   по  відведенню  

земельної  ділянки  в  оренду   із  землекористувачем   та  іншими   

уповноваженими  органами  і  подати  на  розгляд,  затвердження  в  установленому   

порядку  згідно  чинного  законодавства. 

 

3.   До використання  земельної  ділянки  приступати  при  наявності  документів  і   

при  визначенні  меж  земельної  ділянки  на  місцевості  передбачених   п.3  статті  

125, ст.126   Земельного  кодексу  України. 

 

4.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  

 з  питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  регулювання        

земельних   відносин.   
 
     
      С Е Л И Щ Н И Й     Г О Л О В А                   О.Г.КОВІНЬКО 


