
 
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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр.Гапон Інни Леонідівни щодо затвердження проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП «Коник 

Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного кодексу 

України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 «Деякі 

заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр.Гапон Інні Леонідівні для ведення особистого селянського господарства на території 

Вороновицької селищної ради. 

2.  Передати у власність гр.Гапон Інні Леонідівні земельну ділянку площею – 1,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0421  розташована  за  межами  с.Воловодівка.  

3.  Гр.Гапон Інні Леонідівні здійснити реєстрацію правовстановлюючого документу на 

земельну ділянку площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0523081000:01:001:0421 на території Вороновицької селищної ради 

відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр.Гапон Інні Леонідівні використовувати земельну ділянку відповідно до цільового 

призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр.Кирилашенко Тетяни Сергіївни щодо затвердження 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП 

«Коник Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного 

кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 

«Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр.Кирилашенко Тетяні Сергіївні для ведення особистого селянського господарства на 

території Вороновицької селищної ради. 

2. Передати у власність гр.Кирилашенко Тетяні Сергіївні земельну ділянку площею – 

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0423   розташована  за  межами  с.Воловодівки.  

3. Гр.Кирилашенко Тетяні Сергіївні здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

документу на земельну ділянку площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0423 на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр.Кирилашенко Тетяні Сергіївні використовувати земельну ділянку відповідно до 

цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр.Ткачука Сергія Арсеновича щодо затвердження проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП «Коник 

Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного кодексу 

України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 «Деякі 

заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр.Ткачуку Сергію Арсеновичу для ведення особистого селянського господарства на 

території Вороновицької селищної ради. 

2. Передати у власність гр.Ткачуку Сергію Арсеновичу земельну ділянку площею – 

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0436  розташована за межами с Воловодівки.  

3. Гр.Ткачуку Сергію Арсеновичу здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

документу на земельну ділянку площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0436 на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр.Ткачуку Сергію Арсеновичу використовувати земельну ділянку відповідно до 

цільового призначення   згідно вимог Земельного  кодексу  України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр.Сенкевича Леоніда Анатолійовича щодо затвердження 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП 

«Коник Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного 

кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 

«Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр.Сенкевичу Леоніду Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства 

на території Вороновицької селищної ради. 

2. Передати у власність гр.Сенкевичу Леоніду Анатолійовичу земельну ділянку площею 

– 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0437  розташована за межами с Воловодівки.  

3. Гр.Сенкевичу Леоніду Анатолійовичу здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

документу на земельну ділянку площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0437 на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр.Сенкевичу Леоніду Анатолійовичу використовувати земельну ділянку відповідно 

до цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 
 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр.Палій Юлії Володимирівни щодо затвердження проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП «Коник 

Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного кодексу 

України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 «Деякі 

заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр.Палій Юлії Володимирівні для ведення особистого селянського господарства на 

території Вороновицької селищної ради. 

2. Передати у власність гр. Палій Юлії Володимирівні земельну ділянку площею – 

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0438   розташована   за   межами  с.Воловодівки.  

3. Гр.Палій Юлії Володимирівні здійснити реєстрацію правовстановлюючого документу 

на земельну ділянку площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0438 на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр.Палій Юлії Володимирівні використовувати земельну ділянку відповідно до 

цільового  призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

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

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

виконавчий комітет селищної ради. 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр.Луценко-Пилипенко Ельвіри Дмитрівни щодо 

затвердження проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, 

виготовлений ФОП «Коник Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, 

ст.116,118,121,186, Земельного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України 

від 16.11.2020року №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних 

відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", 

селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

гр.Луценко-Пилипенко Ельвірі Дмитрівні для ведення особистого селянського 

господарства на території Вороновицької селищної ради. 

2. Передати у власність гр.Луценко-Пилипенко Ельвірі Дмитрівні земельну ділянку 

площею – 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий 

номер 0523081000:01:001:0439    розташована  за  межами  с.Воловодівки.  

3.Гр.Луценко-Пилипенко Ельвірі Дмитрівні здійснити реєстрацію правовстанов-

люючого документу на земельну ділянку площею 1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0439 на території  

Вороновицької  селищної  ради  відповідно  вимог  діючого  законодавства. 

4. Гр.Луценко-Пилипенко Ельвірі Дмитрівні використовувати земельну ділянку 

відповідно до цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

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

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

виконавчий комітет селищної ради. 

 

 

 
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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр.Чернати Володимира Васильовича щодо затвердження 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП 

«Коник Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного 

кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 

«Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр.Чернаті Володимиру Васильовичу для ведення особистого селянського господарства 

на території Вороновицької селищної ради. 

2. Передати у власність гр.Чернаті Володимиру Васильовичу земельну ділянку площею 

– 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0425  розташована  за   межами с.Воловодівки.  

3. Гр.Чернаті Володимиру Васильовичу здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

документу на земельну ділянку площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0425 на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог  діючого  законодавства. 

4. Гр.Чернаті Володимиру Васильовичу використовувати  земельну  ділянку  відповідно 

до  цільового  призначення   згідно  вимог  Земельного  кодексу України.  

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

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

виконавчий комітет селищної ради. 

 

 
 

 
                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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр.Чернати Інни Василівни щодо затвердження проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП «Коник 

Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного кодексу 

України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 «Деякі 

заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр.Чернаті Інні Василівні для ведення особистого селянського господарства на території 

Вороновицької селищної ради. 

2. Передати у власність гр.Чернаті Інні Василівні земельну ділянку площею – 1,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0428   розташована  за  межами  с.Воловодівки.  

3. Гр.Чернаті Інні Василівні здійснити реєстрацію правовстановлюючого документу на 

земельну ділянку площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0523081000:01:001:0428 на території Вороновицької селищної ради 

відповідно  вимог  діючого законодавства. 

4. Гр.Чернаті Інні Василівні використовувати земельну ділянку відповідно до цільового 

призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр. Шикер Наталії Дмитрівни щодо затвердження проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП «Коник 

Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного кодексу 

України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 «Деякі 

заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність          

гр.Шикер Наталії Дмитрівні для ведення особистого селянського господарства на 

території Вороновицької селищної ради. 

2.  Передати у власність гр. Шикер Наталії Дмитрівні земельну ділянку площею – 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0430   розташована  за  межами  с.Воловодівки.  

3.  Гр.Шикер Наталії Дмитрівні здійснити реєстрацію правовстановлюючого документу 

на земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0430 на території Вороновицької 

селищної  ради  відповідно  вимог  діючого  законодавства. 

4. Гр.Шикер Наталії Дмитрівні використовувати земельну ділянку відповідно до 

цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

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

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

виконавчий комітет селищної ради. 

 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр. Луценко Надії Володимирівни щодо затвердження 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП 

«Коник Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного 

кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 

«Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Луценко Надії Володимирівні для ведення особистого селянського господарства на 

території Вороновицької селищної ради. 

2. Передати у власність гр. Луценко Надії Володимирівні земельну ділянку площею – 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0432    розташована  за  межами  с.Воловодівки.  

3. Гр.Луценко Надії Володимирівні здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

документу на земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0432 на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр.Луценко Надії Володимирівні використовувати земельну ділянку відповідно до 

цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр.Сінкевич Вікторії Борисівни щодо затвердження проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП «Коник 

Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного кодексу 

України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 «Деякі 

заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Сінкевич Вікторії Борисівні для ведення особистого селянського господарства на 

території Вороновицької селищної ради 

2. Передати у власність гр.Сінкевич Вікторії Борисівні земельну ділянку площею – 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0434 яка розташована за межами с Воловодівки.  

3. Гр.Сінкевич Вікторії Борисівні здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

документу на земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0434 на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр.Сінкевич Вікторії Борисівні використовувати земельну ділянку відповідно до 

цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр. Гладкої Ольги Борисівни щодо затвердження проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП «Коник 

Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного кодексу 

України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 «Деякі 

заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Гладкій Ользі Борисівні для ведення особистого селянського господарства на території 

Вороновицької селищної ради 

2. Передати у власність гр. Гладкій Ользі Борисівні земельну ділянку площею – 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0435 яка розташована за межами с Воловодівки.  

3. Гр.Гладкій Ользі Борисівні здійснити реєстрацію правовстановлюючого документу на 

земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0523081000:01:001:0435 на території Вороновицької селищної ради 

відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр.Гладкій Ользі Борисівні використовувати земельну ділянку відповідно до 

цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр.Костука Василя Михайловича щодо затвердження 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП 

«Коник Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного 

кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 

«Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Костюку Василю Михайловичу для ведення особистого селянського господарства на 

території Вороновицької селищної ради 

2. Передати у власність гр. Костюку Василю Михайловичу земельну ділянку площею – 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0422 яка розташована за межами с Воловодівки.  

3. Гр. Костюку Василю Михайловичу здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

документу на земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0422 на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр Костюку Василю Михайловичу використовувати земельну ділянку відповідно до 

цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр.Черниш Наталії Сергіївни щодо затвердження проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП «Коник 

Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного кодексу 

України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 «Деякі 

заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Черниш Наталії Сергіївні для ведення особистого селянського господарства на території 

Вороновицької селищної ради 

2. Передати у власність гр. Черниш Наталії Сергіївні земельну ділянку площею – 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0424 яка розташована за межами с Воловодівки.  

3. Гр. Черниш Наталії Сергіївні здійснити реєстрацію правовстановлюючого документу 

на земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0424 на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр Черниш Наталії Сергіївні використовувати земельну ділянку відповідно до 

цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр. Булейко Оксани Валеріївни щодо затвердження проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП «Коник 

Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного кодексу 

України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 «Деякі 

заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Булейко Оксані Валеріївні для ведення особистого селянського господарства на 

території Вороновицької селищної ради 

2. Передати у власність гр. Булейко Оксані Валеріївні земельну ділянку площею – 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0426  за  межами  с Воловодівки.  

3. Гр.Булейко Оксані Валеріївні здійснити реєстрацію правовстановлюючого документу 

на земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0426 на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр.Булейко Оксані Валеріївні використовувати земельну ділянку відповідно до 

цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 

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 
 

25 березня  2021 року 5 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання гр. Саутіна Віктора Миколайовича щодо затвердження 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП 

«Коник Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного 

кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 

«Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Саутіну Віктору Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства на 

території Вороновицької селищної ради 

2. Передати у власність гр.Саутіну Віктору Миколайовичу земельну ділянку площею – 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:01:001:0427   за  межами с Воловодівки.  

3. Гр.Саутіну Віктору Миколайовичу здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

документу на земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:01:001:0427 на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр.Саутіну Віктору Миколайовичу використовувати земельну ділянку відповідно до 

цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

 

 



СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                   О. Г. КОВІНЬКО 


