
                                                                                                                           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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки     

гр.Голубович  Леоніду  Павловичу  у  власність  для  ведення  особистого  

селянського  господарства  вулиця  Коцюбинського, б/н  с.Обідне,  виготовлену  ФОП  

Кушнір  О.Ф.,   враховуючи   погодження    суміжних  меж  власниками  землі  і 

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної   ділянки  з   

результатами  обмірів,   керуючись   ст.12,118,121,186 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   проект  землеустрою   щодо  відведення  земельної    ділянки  у    

  власність  гр. Голубович  Леоніду  Павловичу та  внести  часткові  зміни  до      

  рішення  1  сесії   7  скликання   Обідненської  сільської  ради  від  02.11.2015   

  року  в  частині  площі  земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи    

  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,8582 га. 

2. Передати  у  власність  гр. Голубович  Леоніду  Павловичу  земельну  ділянку 

загальною  площею – 0,8582 га  для   ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий номер  0523086000:03:001:0123 вулиця Коцюбинського, б/н  с.Обідне. 

3.  Гр. Голубович  Леоніду  Павловичу  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею 0,8582 га  для   ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий номер 0523086000:03:001:0123  вулиця  Коцюбинського, б/н  с.Обідне  

відповідно  вимог   діючого  законодавства.   

4.Гр. Голубович  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  

 
25  березня  2021 року                                          5 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. Кирилюк  Аллі  Євгенівні   

с.Степанівка вул.Лялі  Ратушної,41,  виготовлену «Вінницьким  науково-дослідним  

та  проектним  інститутом  землеустрою»,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами  та відсутність  розбіжностей  в  площі  

земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121,186 

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.Кирилюк  Аллі  Євгенівні 

    згідно  рішення  36  сесії  7  скликання  від  08.10.2020  року  Степанівської    

сільської  ради. 

2. Передати  у  власність  гр. Кирилюк  Аллі  Євгенівні   земельну    ділянку   

загальною  площею –  0,2443 га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   

будинку,  господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер  

0520687600:02:007:0115 по вулиці  Лялі  Ратушної, 41      с. Степанівка. 

3. Гр. Кирилюк  Аллі  Євгенівні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею    0,2443 га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських будівель і   споруд   кадастровий  номер  0520687600:02:007:0115 

по вулиці  Лялі  Ратушної, 41 с. Степанівка відповідно  вимог  діючого  

законодавства.   

4.  Гр. Кирилюк  А. Є.  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  
 

 
25  березня  2021 року                                          5 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. Стаднюк  Галині  Степанівні   

с.Степанівка вул.Сонячна, б/н,  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.12,118,121,186 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.Стаднюк  Галині  Степанівні 

    та  внести  часткові  зміни  до   рішення  30  сесії   7  скликання      

    Степанівської  сільської  ради  від  20.12.2019 року  в  частині  площі   

    земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до   

    фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,2585 га. 

2. Передати  у  власність  гр. Стаднюк  Галині  Степанівні   земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,2585 га   для   ведення     особистого  селянського   

господарства  кадастровий  номер  0520687600:01:005:0246    по вулиці  

Сонячна, б/н      с.Степанівка. 

3. Гр. Стаднюк  Галині  Степанівні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею  0,2585  га  для   ведення     особистого  селянського   господарства  

кадастровий  номер  0520687600:01:005:0246    по вулиці  Сонячна, б/н 

с. Степанівка  відповідно  вимог  діючого  законодавства.  

4. Гр.Стаднюк  Галині  Степанівні    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  
25  березня  2021 року                                          5 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. Незамай  Аллі  Василівні   

с.Степанівка вул.Соборна, б/н,  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.12,118,121,186  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. Незамай  Аллі  Василівні 

    та  внести  часткові  зміни  до   рішення  36  сесії   7  скликання      

    Степанівської  сільської  ради  від  08.10.2020 року  в  частині  площі   

    земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до   

    фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,1081 га. 

2. Передати  у  власність гр. Незамай  Аллі  Василівні  земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,1081 га  для  індивідуального  садівництва  кадастровий   

номер  0520687600:02:007:0167   по вулиці  Соборна, б/н  с.Степанівка. 

3. Гр. Незамай  Аллі  Василівні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки                   

    площею  0,1081  га  для  індивідуального  садівництва  

    кадастровий  номер  0520687600:02:007:0167  по  вулиці  Соборна, б/н 

с. Степанівка  відповідно  вимог  діючого  законодавства.  

4. Гр.Незамай  Аллі  Василівні    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  
25 березня  2021 року                                          5 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.Чорній  Катерині  Гнатівні 

с.Степанівка вул.Садова, 14, виготовлену  ЮЗС «Альянс»,  враховуючи  погодження  

суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та наявність  розбіжностей  

в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121,186  

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.Чорній  Катерині  Гнатівні  

     та  внести  часткові  зміни  до   рішення  23  сесії   07  скликання      

     Степанівської  сільської  ради  від  20.12.2018 року  в  частині  площі   

     земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до   

    фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,2247 га. 

2. Передати  у  власність  гр.Чорній  Катерині  Гнатівні  земельну    ділянку       

    загальною  площею – 0,2247 га   для   будівництва   і   обслуговування   жилого    

    будинку,  господарських   будівель  і   споруд  кадастровий  номер   

    0520687600:02:007:0168 по  вулиці  Садова, 14  с.Степанівка. 

3. Гр. Чорній  Катерині  Гнатівні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки   

    площею 0,2247 га  для  будівництва  і обслуговування  жилого будинку,   

    господарських  будівель  і   споруд   кадастровий  номер    

    0520687600:02:007:0168  по  вулиці  Садова, 14  с.Степанівка відповідно  вимог    

    діючого  законодавства.   

4. Гр.Чорній  Катерині  Гнатівні   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  
25  березня  2021 року                                          5 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. Минька  Сергія Миколайовича  

с. Степанівка  вул. Європейська, б/н,  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.12,118,121,186 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. Минько  Сергію  Миколайовичу 

 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:  0,1355 га. 

2.Передати  у  власність гр. Минько  Сергію  Миколайовичу   земельну   ділянку    

площею –  0,1355 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520687600:02:004:0072 по вулиці  Європейська,бн   

с.Степанівка. 

3.Гр. Минько  Сергію  Миколайовичу   здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею –  0,1355 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520687600:02:004:0072 по вулиці  Європейська,бн   

с.Степанівка  відповідно  вимог  діючого  законодавства.  

4. Гр. Минько  С.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  

 
25  березня  2021 року                                          5 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. Бажанової  Сніжани  

Володимирівни  с.Побережне  вул.Зарічна, 54,  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.12,118,121,186 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. Бажановій  Сніжані  Володимирівні 

     та  внести  часткові  зміни  до   рішення  40  сесії   07  скликання      

     Побережненської  сільської  ради  від  08.12.2020 року  в  частині  площі   

     земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до   

     фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,4132  га. 

2. Передати  у  власність гр. Бажановій  Сніжані  Володимирівні  земельні     

    ділянки   загальною  площею – 0,4132  га    із  них: 0,2500 га  для   будівництва      

    і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд    

    кадастровий  номер  0520685400:02:001:0212  та  0,1632 га  для   ведення      

    особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер   

    0520685400:02:001:0213  по  вулиці  Зарічна, 54   с.Побережне. 

3. Гр. Бажановій  Сніжані  Володимирівні  здійснити   реєстрацію   земельної    

    ділянки  площею    0,2500 га  для   будівництва    і обслуговування   жилого    

    будинку,  господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер   

    0520685400:02:001:0212  та  0,1632  га  для   ведення     особистого  селянського    

    господарства  кадастровий  номер  0520685400:02:001:0213  по   вулиці   

    Зарічна, 54  с. Побережне   відповідно  вимог  діючого  законодавства.  

4.   Гр. Бажановій  Сніжані  Володимирівні   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  

 
25  березня  2021 року                                          5 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. Пелишок  Світлані  

Григорівні  c.Степанівка  вул.Сонячна, 18,  виготовлену  ЮЗС «Альянс»,  враховуючи  

погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121,186 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. Пелишок  Світлані  Григорівні 

     та  внести  часткові  зміни  до   рішення  34  сесії   07  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:  0,6371  га. 

2. Передати  у  власність гр. Пелишок  Світлані  Григорівні  земельні     

    ділянки   загальною  площею – 0,6371  га    із  них: 0,2500 га  для   будівництва      

    і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд    

    кадастровий  номер  0520687600:02:006:0139  та  0,3871 га  для   ведення      

    особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер   

    0520687600:02:006:0140  по  вулиці  Сонячна,18   с.Степанівка. 

3. Гр. Пелишок  Світлані  Григорівні  здійснити   реєстрацію   земельної    

    ділянки  площею    0,2500 га  для   будівництва    і обслуговування   жилого    

    будинку,  господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер   

    0520687600:02:006:0139  та  0,3871  га  для   ведення     особистого  селянського    

    господарства  кадастровий  номер  0520687600:02:006:0140  по   вулиці   

    Сонячна, 18  с. Степанівка   відповідно  вимог  діючого  законодавства.  

4.   Гр. Пелишок  Світлані  Григорівні   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  

 
25  березня  2021 року                                          5 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.Яковенко  Ігору  

Олександровичу  c.Кордишівка  вул. Київська, 6,  виготовлену  ЮЗС «Альянс»,  

враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  

та наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   

керуючись  ст.12,118,121,186 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. Яковенко  Ігору  Олександровичу 

     та  внести  часткові  зміни  до   рішення  34  сесії   07  скликання      

     Побережненської  сільської  ради  від  17.10.2019 року  в  частині  площі   

     земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до   

     фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,4636  га. 

2. Передати  у  власність гр. Яковенко  Ігору  Олександровичу  земельні     

    ділянки   загальною  площею – 0,4636  га    із  них: 0,2500 га  для   будівництва      

    і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд    

    кадастровий  номер  0520685400:03:004:0034  та  0,2136 га  для   ведення      

    особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер   

    0520685400:03:004:0033  по  вулиці  Київська, 6    с.Кордишівка. 

3. Гр. Яковенко  Ігору  Олександровичу  здійснити   реєстрацію   земельної    

    ділянки  площею    0,2500 га  для   будівництва    і обслуговування   жилого    

    будинку,  господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер   

    0520685400:03:004:0034  та  0,2136  га  для   ведення     особистого  селянського    

    господарства  кадастровий  номер  0520685400:03:004:0033  по   вулиці   

    Київська, 6  с. Степанівка   відповідно  вимог  діючого  законодавства.  

4.   Гр. Яковенко  Ігору  Олександровичу     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  

 
25  березня  2021 року                                          5 сесія   VIII скликання 

 

                  Про надання  дозволу  на  виготовлення  технічної   
     документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  в  натурі 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Шевчук  Світлани  Василівни  щодо  надання  дозволу  на  

виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельної  ділянки    

(витяг  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  

права  власності  17.12.2020 року), по  вулиці  Зарічна, 9а  с.Побережне  та  керуючись  

п.б  ст.12, ст.116,120,121,186  Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1  ст.26  Закону  

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», с е л и щ н а   р а д а  

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  гр. Шевчук  Світлані  

Василівні  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  площею     0,40  га  по  

вул.Зарічна, 9а   с.Побережне  в  т.ч.: 

-  0,25 га  для   будівництва  і  обслуговування   жилого    

    будинку,  господарських   будівель  і   споруд; 

          - 0,15 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства. 

 

2. Гр.Шевчук  Світлані  Василівні  погодити  технічну  документацію  по  

встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  з  відповідними  

уповноваженими  органами  та  подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно  

чинного  законодавства. 

 

3. 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 надання  дозволу  на  виготовлення  технічної   
документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  в  натурі 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Безпалько  Ольги  Миколаївни  щодо  надання  дозволу  на  

виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  

(витяг  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  

права  власності  31.05.2017 року)  по  вулиці  Зарічна, 109  с.Побережне  та  

керуючись  п.б  ст.12, ст.116,120,121  Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1  ст.26  

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», с е л и щ н а   р а д а  

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  гр. Безпалько  Ользі   

   Миколаївні  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  площею     0,50 га  по   

   вул.Зарічна, 109  с.Побережне  в  т.ч.: 

 

- 0,25 га  для   будівництва  і  обслуговування   жилого    будинку,  господарських   

будівель  і   споруд; 

- 0,25 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства. 

 

2.Гр.Безпалько  Ользі  Миколаївні   погодити  технічну  документацію  по   

   встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  з  відповідними   

   уповноваженими  органами  та  подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно   

   чинного  законодавства. 

 

3. 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  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту 
землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки 

                                  у  власність 
 

       Розглянувши  заяву гр.Парнікоза  Антона  Юрійовича    про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у   власність   та   керуючись  п.б. ст.12,ст.35, 81,116,118,121   

Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні”,   

 
с е л и щ н а   р а д а          

 

                                                 В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Парнікоза  Антону  Юрійовичу  на  виготовлення    проекту 

землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   площею  0,30 

га  в  т.ч.:  0,25 га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд  0,05га  для  ведення  особистого  

селянського  господарства  по  вулиці Гагаріна, б/н  в  межах  с.Кордишівка.     

 

2. Гр.Парнікоза  А.Ю.  погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  

та   подати   на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    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 надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  
 документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  в  натурі 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Мкртчяна  Армана  Норіковича  щодо  надання  дозволу  на  

виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  

(витяг  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  

права  власності  05.11.2020 року)  по  вулиці  Яблунева, 5  с. Степанівка  та  

керуючись  п.б  ст.12, ст.116,120,121  Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1  ст.26  

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», с е л и щ н а   р а д а  

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  гр. Мкртчяну    

   Арману  Норіковичу  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  площею      

   0,699 га  по  вул. Яблунева, 5  с.Степанівка   в  т.ч.: 

- 0,25 га  для   будівництва  і  обслуговування   жилого    

    будинку,  господарських   будівель  і   споруд; 

- 0,4490 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства. 

 

2.Гр. Мкртчяну  А.Н.  погодити  технічну  документацію  по   встановленню  меж  

земельної  ділянки  в  натурі  з  відповідними    уповноваженими  органами  та  

подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно    чинного  законодавства. 

 

3.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  надання  дозволу  на  виготовлення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення   
 меж земельної  ділянки    в  натурі  (на  місцевості)   

 

    Розглянувши  заяву  гр.Ткачука  Віктора  Олексійовича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної ділянки в  натурі  в  зв’язку  із  оформленням  

спадщини за рішенням  суду  11.12.2020 року,  керуючись  п.б. ст.12, ст.116,79-

1,120,122  Земельного  Кодексу  України,  Закону  України  «Про  

землеустрій»,  Закону  України  «Про  порядок  виділення  в натурі  (на  

місцевості)  земельних  ділянок  власникам  земельних  часток (паїв)»  п.34  ч.1 

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

с е л и щ н а   р а д а 
 
                                В И Р І Ш И Л А: 
 
1.  Надати  дозвіл  гр.Ткачуку  Віктору  Олексійовичу  на  виготовлення  

технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  в натурі  на   ¼  земельної  частки  (паю)   розміром  2,51  в  умовних  

кадастрових  гектарах  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  

виробництва   за  межами  с.Степанівка  на  території  Вороновицької  ТГ. 

 

2.   Гр.Ткачуку  В.О.  погодити технічну документацію  із  землеустрою 

щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  з  відповідними   

уповноваженими  органами  та  подати  на  розгляд  та  затвердження  

згідно  чинного  законодавства. 

 

3.    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 

 

     


