
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   земельної  ділянкт  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Мізюк  Тамари  Михайлівни 

смт.Вороновиця вул.Київська,58, 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 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.Мізюк  Тамари  Михайлівни   

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення  55  сесії  08  скликання   Вороновицької     

   селищної  ради  від  30.07.2020 року  в  частині  площі  земельної   ділянки  та     

   земельно-облікові  документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в   

   натурі,  а  саме:  0,2870 га. 

2.Передати  у  власність гр.Мізюк  Тамарі  Михайлівні    земельну  ділянку  площею 

– 0,1500 га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських   

будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:010:0287  та 0,1370га  для   

ведення особистого селянського господарства кадастровий номер  

0520655300:02:010:0288    по  вулиці  Київська,58  смт.Вороновиця. 

3.Гр.Мізюк  Тамарі  Михайлівні  здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  

площею 0,1500га для будівництва і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських   будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:010:0287 та 

0,1370га  для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер    

0520655300:02:010:0288    по  вулиці  Київська,58  смт.Вороновиця    відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

    4. Гр.Мізюк  Т.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   земельної  ділянкт  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Лудборж  Ганни  Юзефівни 

смт.Вороновиця вул.Сорочинська,25, виготовлену ЮЗС «Альянс»,  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. Лудборж  Ганни  Юзефівни   

 згідно   рішення  61  сесії  07  скликання   Вороновицької  селищної  ради  від  

20.11.2020 року, а  саме:  0,3000 га. 

2.Передати  у  власність гр. Лудборж  Ганні  Юзефівні   земельну  ділянку  площею 

– 0,1500 га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських   

будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:009:0247  та 0,1500га  для   

ведення особистого селянського господарства кадастровий номер  

0520655300:02:009:0246  по  вулиці  Сорочинська,25  смт.Вороновиця. 

3.Гр. Лудборж  Ганни  Юзефівни  здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  

площею 0,1500га для будівництва і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських   будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:009:0247 та 

0,1500га для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер 

0520655300:02:009:0246 по вулиці  Сорочинська,25   смт.Вороновиця    відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

    4. Гр.Лудборж  Г.Ю.  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   земельної  ділянкт  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Димніч  Тамари  Павлівни 

смт.Вороновиця вул.Сорочинська,23, виготовлену ЮЗС «Альянс»,  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. Димніч  Тамари  Павлівни   

 згідно   рішення  62 сесії  07  скликання   Вороновицької  селищної  ради  від  

15.12.2020 року, а  саме:  0,2000 га. 

2.Передати  у  власність гр.Димніч  Тамарі  Павлівні земельну  ділянку  площею – 

0,1500 га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських   

будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:009:0248  та 0,0500га  для   

ведення особистого селянського господарства кадастровий номер  

0520655300:02:009:0249  по  вулиці  Сорочинська,23  смт.Вороновиця. 

3.Гр.Димніч  Тамарі  Павлівні здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  площею 

0,1500га для будівництва і обслуговування  жилого  будинку,  господарських   

будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:009:0248 та 0,0500га для   

ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер 

0520655300:02:009:0249  по  вулиці  Сорочинська,23   смт.Вороновиця    відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

    4. Гр.Димніч  Т.П.             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.Василець  Надії  Петрівни  

с.Комарів  вул.Лісова,34,  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.Василець  Надії  Петрівни 

     та  внести  часткові  зміни  до   рішення  57  сесії   08  скликання      

     Вороновицької  селищної  ради  від  15.09.2020 року  в  частині  площі   

     земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до   

    фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,4381 га. 

2.Передати  у  власність гр.Василець  Надії  Петрівні  земельні    ділянки   

загальною  площею – 0,3395 га    із  них:    0,2500га  для   будівництва     і 

обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   

кадастровий  номер  0520682400:02:003:0165  та 0,1895 га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0520682400:02:003:0166    по   вулиці  Лісова,34  с.Комарів. 

3.Гр.Василець  Надії  Петрівні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  площею    

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

будівель  і   споруд   кадастровий  номер 0520682400:02:003:0165  та 0,1895 га  для   

ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0520682400:02:003:0166    по   вулиці  Лісова,34  с.Комарів   відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

    4. Гр.Василець  Н.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  земельної   ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельної  ділянки   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Вітковського  Ігора  

Володимировича  вул.Михайлівська,36,А, виготовлену  ЮЗС «Альянс», враховуючи  

погодження    суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  

відсутність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   

керуючись  ст.12,118,12,186 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.Вітковського  Ігора  Володимировича 

  згідно  рішення  52 сесії  08  скликання  Вороновицької  селищної  ради  від 

18.06.2020 року. 

 

2.  Передати у власність гр.Вітковському  Ігору  Володимировичу  земельну    

ділянку    площею – 0,2500 га для   будівництва     і обслуговування   жилого   

будинку,  господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер    

0520682400:02:007:0218  по  вулиці  Михайлівська,36,А  с.Комарів. 

 

3.  Гр.Вітковському  Ігору  Володимировичу  здійснити   реєстрацію   земельної  

ділянки  площею  – 0,2500 га для   будівництва  і обслуговування   жилого   

будинку,  господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер    

0520682400:02:007:0218  по вулиці Михайлівська,36,А  с.Комарів  відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

 

4.  Гр.Вітковському  І.В.  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.Залізняк  Валентини  

Степанівни  с.Гуменне  вул.Корольова,66,  виготовлену  ПП  ЦЕП «Сервіс-Центр»,  

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. Залізняк  Валентини  Степанівни   

     згідно  рішення  27  сесії   7  скликання   Гуменської  сільської  ради  від  

27.02.2018 р.,  а  саме:  0,5139 га. 

2.Передати  у  власність гр. Залізняк  Валентині  Степанівні  земельні    ділянки   

загальною  площею – 0,5139 га    із  них:    0,2500га  для   будівництва     і 

обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   

кадастровий  номер  0520681400:02:001:0209  та 0,2639га  для   ведення   особистого  

селянського  господарства  кадастровий  номер  0520681400:02:001:0208  по   вулиці  

Корольова,66  с.Гуменне. 

3.Гр.Залізняк  Валентині  Степанівні   здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

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

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер 0520681400:02:001:0209 та 

0,2639 га  для   ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  

номер  0520681400:02:001:0208  по   вулиці  Корольова,66  с.Гуменне   відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

    4. Гр. Залізняк  В.С.   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.Мальованої  Наталії  Сергіївни  

с.Михайлівка вул.Шевченка,9,  виготовлену  ПП  ЦЕП «Сервіс-Центр»,  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. Мальованій  Наталії  Сергіївні     

     згідно  рішення  62  сесії  07  скликання   Вороновицької  селищної  ради  від  

15.12.2020 р.,  а  саме:  0,1709 га. 

2.Передати  у  власність гр.Мальованій  Наталії  Сергіївні  земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,1709га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   

будинку,  господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер  

0520681400:02:004:0117    по   вулиці  Шевченка,9   с.Михайлівка. 

3.Гр.Мальованій  Наталії  Сергіївні    здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею    0,1709га  для   будівництва    і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер 0520681400:02:004:0117   

по   вулиці  Корольова,66   с.Гуменне   відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

    4.Гр.Мальованій  Н.С. 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  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельної  ділянкт  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Чухрій  Надії  Миколаївни 

смт.Вороновиця вул.Юності, виготовлену ДП «Вінницький  науково-дослідний  та  

проектний  інститут землеустрою»,   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. Чухрій  Надії  Миколаївни 

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення  18  сесії  06  скликання   Вороновицької     

   селищної  ради  від  30.07.2020 року  в  частині  площі  земельної   ділянки  та     

   земельно-облікові  документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в   

   натурі,  а  саме:  0,0320 га. 

2.Передати  у  власність гр. Чухрій  Надії  Миколаївни    земельну  ділянку  площею 

– 0,0320 га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських   

будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:007:0692  по  вулиці  Юності  

смт.Вороновиця. 

3.Гр.Чухрій  Надії  Миколаївни  здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  

площею 0,0320га для будівництва і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських   будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:007:0692    

по  вулиці   Юності  смт.Вороновиця    відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

    4. Гр. Чухрій  Н.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.Самофал  Тетяни  Яківни  

вул.К.Андрійчука,25  с.Тростянець, виготовлену ДП «Вінницький  науково-дослідний  

та  проектний  інститут землеустрою»,  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.Самофал  Тетяні  Яківні   

та  внести  часткові  зміни  до   рішення  41  сесії  07  скликання   Тростянецької     

   сільської  ради  від  05.06.2020 року  в  частині  площі  земельної   ділянки  та     

   земельно-облікові  документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в   

   натурі,  а  саме:  0,5300 га. 

2.  Передати у власність гр.Самофал  Тетяні  Яківні  земельну    ділянку    площею: 

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

будівель і споруд  кадастровий  номер   0524586800:02:007:0115   та  0,2800 га  для   

ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0524586800:02:007:0116   по вулиці  К.Андрійчука,25  с.Тростянець. 

3.  Гр.Самофал Тетяні  Яківні   здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  площею  

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

будівель  і споруд    кадастровий  номер  0524586800:02:007:0115  та  0,2800 га  для   

ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0524586800:02:007:0116   по вулиці К.Андрійчука,25 с.Тростянець відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

4.  Гр.Самофал  Т.Я.  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.Глущенка  Степана  Карповича  

вул.К.Андрійчука,14, вул.К.Андрійчука,14а, вул.К.Андрійчука,б/н с.Тростянець, 

виготовлену ДП «Вінницький  науково-дослідний  та  проектний  інститут 

землеустрою»,  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. Глущенка  Степана  Карповича     

та  внести  часткові  зміни  до   рішення  44  сесії  07  скликання   Тростянецької     

   сільської  ради  від  13.10.2020 року  в  частині  площі  земельної   ділянки  та     

   земельно-облікові  документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в   

   натурі,  а  саме:  1,0288 га. 

2.  Передати у власність гр. Глущенка  Степана  Карповича   земельну    ділянку    

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

господарських   будівель і споруд  кадастровий  номер   0524586800:02:006:0129   та  

0,1386 га  для   ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  

номер  0524586800:02:006:0130 по вулиці К.Андрійчука,14,  0,2680 га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0524586800:02:007:0122 по вулиці К.Андрійчука,14а,  0,3722 га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0524586800:02:006:0128    по вулиці К.Андрійчука,б/н с.Тростянець. 

3.  Гр. Глущенку  Степану  Карповичу  здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  

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

господарських   будівель і споруд  кадастровий  номер   0524586800:02:006:0129   та  

0,1386 га  для   ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  

номер  0524586800:02:006:0130 по вулиці К.Андрійчука,14,  0,2680 га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0524586800:02:007:0122 по вулиці К.Андрійчука,14а,  0,3722 га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0524586800:02:006:0128    по вулиці К.Андрійчука,б/н с.Тростянець відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

4.  Гр. Глущенку  С.К.   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.Крижанівського  Миколи  

Яковича вул.К.Андрійчука,б/н с.Тростянець, виготовлену 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.  Крижанівського  Миколи  Яковича    

згідно   рішення  4  сесії  4  скликання   Тростянецької    сільської  ради  від  

29.12.2002 року. 

2.  Передати у власність гр.Крижанівському  Миколі  Яковичу    земельну    ділянку    

площею – 0,2000 га для   будівництва  і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель і споруд  кадастровий  номер   0524586800:02:007:0123      

по вулиці К.Андрійчука,14а  с.Тростянець. 

3.  Гр. Крижанівському  Миколі  Яковичу   здійснити  реєстрацію    земельної  

ділянки  площею  – 0,2000 га для   будівництва  і обслуговування   жилого   

будинку,  господарських   будівель і споруд  кадастровий  номер   

0524586800:02:007:0123 по вулиці К.Андрійчука,14а с.Тростянець відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

4.  Гр.Глущенку  С.К.  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  земельної   ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Колоніцької  Марії  

Олександрівни вул.Жовтнева,51 с.Тростянець, виготовлену ДП «Вінницький  науково-

дослідний  та  проектний  інститут землеустрою»,  враховуючи  погодження  суміжних  

меж  власниками  землі  і  землекористувачами,   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.Колоніцької  Марії  Олександрівни для   будівництва  і обслуговування   

жилого   будинку,  господарських   будівель і споруд   по  вулиці  Жовтнева,51  

с.Тростянець. 

2.  Передати у власність гр. Колоніцькій   Марії  Олександрівні    земельну    ділянку    

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

господарських   будівель і споруд  кадастровий  номер   0524586800:02:001:0206  по  

вулиці  Жовтнева,51  с.Тростянець. 

3.  Гр.Колоніцькій  Марії  Олександрівні здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  

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

господарських   будівель і споруд  кадастровий  номер   0524586800:02:001:0206 по 

вулиці   Жовтнева,51  с.Тростянець  відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.  Гр.Колоніцькій  М.О.   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  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельної  ділянкт  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Латишевої  Дарії  

Володимирівни вул.Козацький  шлях,98, смт.Вороновиця,  виготовлену  ДП 

«Поділлягеодезкартографія»,  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр. Латишевої  Дарії  Володимирівни  

 згідно  рішення   12  сесії  07  скликання   Вороновицької  селищної  ради  від  

12.07.2016 року. 

2. Передати  у  власність гр.Латишевій  Дарії  Володимирівні  земельну  ділянку  

площею – 0,0909га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських   будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:007:0522  

по  вулиці  Козацький  шлях,98  смт.Вороновиця. 

   3.Гр.Латишевій  Дарії  Володимирівні     здійснити  реєстрацію   земельної  ділянки   

   площею 0,0909га для будівництва і обслуговування  жилого  будинку,   господар- 

   ських   будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:007:0522  по  вулиці   

   Козацький  шлях,98  смт.Вороновиця.    відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

   4. Гр.Латишевій  Д.В.  використовувати  земельну  ділянку   відповідно  до     

    цільового  призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу  України. 

 

 

 

                СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                    О.Г.КОВІНЬКО       
 


