
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  проєкту  землеустрою 
     щодо  відведення  земельної  ділянки   у власність 
 
          Розглянувши  проєкт землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність  із земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення    

виготовленого ДП «Вінницький  науково-дослідний та проектний  інститут  

землеустрою»  та  заяву гр.Шпака Віктора Петровича     керуючись  ст.12,ст.81, ст.  

116,118,121,186 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  проєкт  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність   гр. Шпаку Віктору Петровичу  для ведення особистого  селянського 

господарства вул. К.Андрійчука с.Тростянець.  

 

2. Передати  у  власність гр. Шпаку Віктору  Петровичу  земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,1400 га.  для   ведення   особистого селянського 

господарства кадастровий номер  0524586800:02:006:0124  по  вулиці  К.Андрійчука  

с.Тростянець. 

 

3.  Гр. Шпаку Віктору  Петровичу  здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки 

    площею  0,14 га. для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий  

    номер 0524586800:02:006:0124  по  вулиці  вул.К.Андрійчука  с.Тростянець  

    відповідно  вимог   діючого   законодавства. 

 

4.  Гр. Шпаку Віктору  Петровичу  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.Чернікова Олега 

Олександрович вул.Латанецька,22, с.Тростянець, розроблену ДП «Вінницький  

науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», та заяву гр.Чернікова О. О. 

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.Чернікова  Олега  Олександрович  

с. Тростянець  вул.Латанецька,22  та  внести  часткові  зміни  до   рішення  43  сесії  

7  скликання   Тростянецької  сільської  ради  від 28.08.2020 р.  в  частині  площі  

земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   

розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,7639 га. 

 2.Передати  у  власність земельну  ділянку гр.Чернікову Олегу Олександровичу  

загальною  площею – 0,7639га  із  них:  0,2500га  для   будівництва   і обслугову-

вання   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 

0524586800:02:005:0088 та 0,5139га  для   ведення   особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0524586800:02:005:0089 с.Тростянець  

вул.Латанецька,22.  

 3.Гр.Чернікову Олегу Олександровичу здійснити  реєстрацію    земельних  ділянок  

площею  0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   житлового   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд  кадастровий   номер 0524586800:02:005:0088   

та 0,2856га  для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер    

0524586800 :02:005:0089   по  вулиці  Латанецька,22  с.Тростянець  

  відповідно  вимог   діючого   законодавства.   

4. Гр. Чернікову О.О. 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   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Кушніренко Зінаїди  

Олександрівни вул.І. Богуна,74, І. Богуна,78 , І. Богуна, с.Тростянець, розроблену ДП 

«Вінницький  науково-дослідний та  проектний  інститут  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. Кушніренко Зінаїди  

Олександрівни вул.І. Богуна,74, І. Богуна,78 , І. Богуна, с.Тростянець.  

та  внести  часткові  зміни  до   рішення  44  сесії  7  скликання   Тростянецької  

сільської  ради  від   13.10.2020 р.  в  частині  площі  земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   розмірів,  визначених  

в  натурі,  а  саме:  1,0034 га. 

 2.Передати  у  власність земельні    ділянки гр. Кушніренко Зінаїді  Олександрівні  

загальною  площею – 1,0034 га   із  них: 0,2362га  для   будівництва  і обслугову-

вання  жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 

0524586800:02:004:0129  вул. І.Богуна,74,  0,2200га  для   ведення   особистого 

селян-ського господарства кадастровий номер 0524586800:02:003:0478 вул. 

І.Богуна,78,   0,3373га  для   ведення   особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0524586800:02:004:0131 вул.І.Богуна,б/н,  0,2100га  для   

ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:004:0130  вулиці            І.Богуна,б/н   с.Тростянець.  

 3. Гр.Кушніренко  Зінаїді  Олександрівні  здійснити  реєстрацію   земельних  

ділянок  площею  0,2362га для  будівництва  і обслуговування  житлового  будинку,  

господарських будівель і споруд кадастровий номер 0524586800:02:004:0129 

вул.І.Богуна,74,  0,2200га  для   ведення   особистого селянського господарства 

кадастровий   номер 0524586800:02:003:0478  вул. І. Богуна,78, 0,3373га  для   

ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:004:0131 вул.  І. Богуна,б/н,   0,2100га  для   ведення   особистого 

селянського господарства кадастровий номер 0524586800:02:004:0130 вулиця  

І.Богуна,б/н   с.Тростянець   відповідно  вимог   діючого   законодавства.   

4. Гр. Кушніренко З.О.  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   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Кушніренко М.В. 

вул.Богуна,78 , с.Тростянець, розроблену ДП «Вінницький  науково-дослідний та  

проектний  інститут  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. Кушніренко Максима 

Васильовича І. Богуна,78  с.Тростянець.  

 

2.Передати  у  власність земельну    ділянку гр.Кушніренку Максиму Васильовичу 

площею 0,2500 га для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:003:0479   

вул. І. Богуна,78  с.Тростянець. 

  

 3. Гр. Кушніренку Максиму Васильовичу здійснити  реєстрацію    земельних  

ділянок  площею  0,2500га кадастровий номер 0524586800:02:003:0479  для   

будівництва     і обслуговування   житлового   будинку  господарських   будівель  і   

споруд  вул. І. Богуна,78  с.Тростянець. 
   

4. Гр. Кушніренко З.О.  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  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж    
  земельних   ділянок   в  натурі   (на  місцевості)  
 
   Розглянувши  заяву  гр.Черната  Павла  Петровича,  який  діє  по  

дорученню гр.Гусак  Надії  Федорівни  про  надання  дозволу   на  

виготовлення  технічної  документації із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж  земельних   ділянок  в  натурі   при  переході  права  на   жилий  будинок  

(в  зв’язку  із  оформленням  спадщини  за  законом  05.02.2001р.)   та   

керуючись  п.б. ст.12,ст.116, 120,121,186  Земельного  кодексу  України та  

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.Гусак  Надії  Федорівні  на  виготовлення   технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  

натурі   площею   - 1,00 га  із  них:  0,25 га   для  будівництва  та  обслуговування  

жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  та  0,75 га  для  ведення  

особистого  селянського  господарства   по вулиці  Перемоги,11  с.Тростянець.   

 

2.  Гр.Черната  П.П.,  який  діє  по  дорученню Гусак Н.Ф.  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       
 

 

 

                                                      



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   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Андрійчука Василя 

Федоровича  вул.Латанецька,82,вул. Латанецька б\н ,вул.Перемоги б\н, с.Тростянець, 

розроблену ДП «Вінницький  науково-дослідний та  проектний  інститут  

землеустрою»,     враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та відсутність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 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.Андрійчуку Василю Федоровичу 

вул.Латанецька,82,вул. Латанецька б\н ,вул.Перемоги б\н, с.Тростянець.  

та  внести  часткові  зміни  до   рішення  45  сесії  7  скликання   Тростянецької  

сільської  ради  від   24.11.2020 р.  в  частині  площі  земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   розмірів,  визначених  

в  натурі,  а  саме:  0,9200 га. 

 2.Передати  у  власність земельні    ділянки гр. Андрійчуку Василю Федоровичу 

загальною  площею – 0,9200 га   із  них: 

- 0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  господарських   

будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:005:0091 вул. 

Латанецька,82, - 0,2680 га . для   ведення   особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0524586800:02:005:0090вул. Латанецька 82, - 0,2020га.  для   

ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:006:0131 вул. Перемоги,б\н, - 0,2000га.  для   ведення   особистого 

селянського господарства кадастровий номер  0524586800:02:006:0132 

вул.Латанецька б\н.  

 3. Гр. Андрійчуку  Василю Андрійовичу  здійснити  реєстрацію    земельних  

ділянок:    -0,2500 га. кадастровий номер 0524586800:02:005:0091   для   будівництва     

і обслуговування   житлового   будинку  господарських   будівель  і   споруд вул. 

Латанецька,82, - 0,2680 га.   кадастровий   номер 0524586800:02:005:0090 для   

ведення   особистого селянського господарства вул. Латанецька,82, 

- 0,2020га.  для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:006:0131 вул. Перемоги,  -  0,2000га.  для   ведення   особистого 

селянського господарства кадастровий номер 0524586800:02:006:0132 

вул.Латанецька,б\н  відповідно  вимог   діючого   законодавства.  

Гр.Андрійчуку  В.Ф.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   цільового 

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

                       СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                    О.Г.КОВІНЬКО 


