
 

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.  за  межами  с.Олександрівка, 

виготовлену ПП ЦЕП «Сервіс- Центр»,     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  

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Безпятчук  Валентини  Михайлівни   для  ведення  товарного  

сільськогосподарського  виробництва  на  території  Вороновицької  селищної  ради. 

 

2.  Передати  у  власність гр.Безпятчук  Валентині  Михайлівні   земельну    ділянку     

площею – 2,3225га  кадастровий  номер 0520684600:04:006:0073 для  ведення  

товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території  Вороновицької  

селищної  ради. 

 

3.  Гр.Безпятчук  Валентині  Михайлівні   здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  

площею 2,3225 га  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  

території  Вороновицької  селищної  ради відповідно  вимог   діючого   законодавства.  

  

4.  Гр.Безпятчук В.М.  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  проекту  землеустрою  щодо   
відведення    земельних  ділянок  в  оренду  СФГ  «Відродження» 
 
  У   відповідності  ст.12, 122, 125,186   Земельного  Кодексу  України,   пункту  34  

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

заяву СФГ  «Відродження»   про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  

відведення  земельних  ділянок   в  користування  для  ведення  товарного  

сільськогосподарського  виробництва   по вул.Мічуріна  с.Жабелівка,  селищна  рада  

                                           В И Р І Ш И Л А:  
 
   1.  Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення земельних  ділянок  в  оренду  

СФГ  «Відродження»,  виготовлений  ВРФ  ДП «Центр  державного  земельного  

кадастру»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  із  земель  

комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення   по вулиці   Мічуріна   

с.Жабелівка.     

    2.  Надати  в  оренду  СФГ  «Відродження»  земельну  ділянку  загальною  площею  

2,2896  в  т.ч.:   1,8298 га  кадастровий номер  0520681900:02:003:0161, площею 0,2398 

га    кадастровий  номер  0520681900:02:003:0159 площею 0,2200 га  кадастровий  номер  

0520681900:02:003:0160 для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  

із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення   терміном  на       

   __  років  по вулиці  Мічуріна   с.Жабелівка.       

         3. Встановити  орендну  плату  в  розмірі  7469  гривень за  згодою  сторін  в рік  

     (12%  нормативно-грошової оцінки  ріллі: 27184 грн х 1,8298га х 12% =5969  грн,      

     27184 грн х 0,2398 га х 12% = 782 грн,       27184 грн х 0,22 га х 12% = 718 грн.) 

         4.   СФГ  «Відродження»   укласти  та  зареєструвати  договір  оренди  земельної     

 ділянки  згідно  вимог  діючого  законодавства. 

         5.      Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію     

 з    питань  охорони  навколишнього  природного  середовища та  регулювання  

земельних  відносин. 

   

 

           СЕЛИЩНИЙ     ГОЛОВА                                 О.Г.КОВІНЬКО                 

 
 
 
 
 
 


