
 
ПРОЄКТ 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08  квітня 2021 року 6 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання (учасника бойових дій) гр. Олександренка Юрія Васильовича 

щодо затвердження проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, 

виготовлений ФОП «Кушнір Олена Федорівна», 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 (учаснику 

бойових дій) гр. Олександренку Юрію Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Вороновицької селищної ради  за  межами  с.Обідне. 

2. Передати у власність гр.Олександренку Юрію Васильовичу земельну ділянку площею – 

2,0000га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523086000:04:001:0065  за   межами   с.Обідне.  

3. Гр.Олександренку Юрію Васильовичу здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

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

господарства кадастровий номер 0523086000:04:001:0065   на території Вороновицької 

селищної ради відповідно вимог діючого законодавства. 

4. Гр.Олександренку Ю.В. використовувати земельну ділянку відповідно до цільового 

призначення   згідно вимог Земельного кодексу України.  

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 

 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08  квітня 2021 року 6 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  

 

Розглянувши клопотання (учасника бойових дій) гр.Жиганюка  Олександра  Миколайовича 

щодо затвердження проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, 

виготовлений ДП «Вінницький  науково-дослідний  та  проектний  інститут  землеустрою», 

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 (учаснику 

бойових дій) гр.Жиганюку  Олександру  Миколайовичу  для  ведення особистого селянського 

господарства на території Вороновицької селищної ради  за  межами  с.Обідне. 

2. Передати у власність гр.Жиганюку  Олександру  Миколайовичу  земельну ділянку площею – 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523086000:04:001:0059  за   межами  с.Обідне.  

3. Гр.Жиганюку  Олександру  Миколайовичу  здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

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

господарства кадастровий номер 0523086000:04:001:0059 на території Вороновицької селищної  

ради  відповідно  вимог  діючого  законодавства. 

4. Гр.Жиганюку О.М. використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення   

згідно вимог Земельного кодексу України.  

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 

 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08  квітня 2021 року 6 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  

  відведення земельної ділянки у власність  
 

Розглянувши клопотання  (учасника  бойових дій) гр.Швеця  Володимира  Станіславовича 

щодо затвердження проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, 

виготовлений ФОП  Солейко  В.Ф., 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. Швеця  

Володимира  Станіславовича  для  ведення особистого селянського господарства на території 

Вороновицької селищної ради  за  межами  с.Обідне. 

2. Передати у власність гр.Швецю  Володимиру  Станіславовичу   земельну ділянку площею – 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523086000:04:001:0060  за   межами  с.Обідне.  

3. Гр.Швецю  Володимиру  Станіславовичу  здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

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

господарства кадастровий номер 0523086000:04:001:0060 на території Вороновицької селищної  

ради  відповідно  вимог  діючого  законодавства. 

4. Гр. Швецю  ВС. використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення   

згідно вимог Земельного кодексу України.  

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 

 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08  квітня 2021 року 6 сесія VIII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  

  відведення земельної ділянки у власність  
 

Розглянувши клопотання   гр.Булейка  Романа  Вікторовича,  який  діє  за  дорученням  

гр.Верещак  Юрія  Васильовича (учасник  бойових дій)  щодо затвердження проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, виготовлений ФОП Кушнір  О.Ф., 

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. Верещак  

Юрію  Васильовичу  для  ведення особистого селянського господарства на території 

Вороновицької селищної ради  за  межами  с.Обідне. 

2. Передати у власність гр. Верещак  Юрію  Васильовичу   земельну ділянку площею – 

2,0000га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523086000:04:001:0057  за   межами  с.Обідне.  

3. Гр. Верещак  Юрію  Васильовичу   здійснити реєстрацію правовстановлюючого документу 

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

кадастровий номер 0523086000:04:001:0057 на території Вороновицької селищної  ради  

відповідно  вимог  діючого  законодавства. 

4. Гр. Верещак  Ю.В. використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення   

згідно вимог Земельного кодексу України.  

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 

 


