
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.Білейчук  Наталії  Миколаївни щодо  

затвердження  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність,  виготовлений ДП „Центр  державного  земельного  кадастру”,  

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. Білейчук  Наталії  Миколаївни для  індивідуального садівництва на 

території  Вороновицької  селищної  ради. 

 2.  Передати  у  власність  гр. Білейчук  Наталії  Миколаївні земельну   ділянку  

площею –  0,1000 га   для  індивідуального садівництва кадастровий номер 

0520655300:03:003:0369 на  території  Вороновицької  селищної  ради. 

 3.Гр. Білейчук  Наталії  Миколаївні здійснити реєстрацію  правовстанов-

люючого документу на земельну  ділянку  площею  0,1000га для 

індивідуального садівництва  кадастровий  номер  0520655300:03:003:0369 на  

території  Вороновицької  селищної  ради   відповідно  вимог  діючого  

законодавства. 

 4.  Гр. Білейчук  Н.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.        
         
 
 

                  CЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                    О.Г.КОВІНЬКО 
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        Р І Ш Е Н Н Я            
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                     Про  затвердження  проекту  землеустрою 
                щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність 
                                            

     Розглянувши клопотання гр.Богданової  Алли  Юріївни,  яка  діє  по  

дорученню  гр.Лук’янової  Ірини  Володимирівни щодо  затвердження  проекту  

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  власність,  виготовлений ДП 

„Центр  державного  земельного  кадастру”,  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. Лук’янової  Ірини  Володимирівни для  індивідуального 

садівництва на території  Вороновицької  селищної  ради. 

 2.  Передати  у  власність  гр.Лук’яновій  Ірині  Володимирівні  земельну   

ділянку  площею –  0,1000 га   для  індивідуального садівництва кадастровий 

номер 0520655300:03:003:0373 на  території  Вороновицької  селищної  ради. 

 3.Гр. Лук’яновій  Ірині  Володимирівні  здійснити реєстрацію  правовстанов-

люючого документу на земельну  ділянку  площею  0,1000га для 

індивідуального садівництва  кадастровий  номер  0520655300:03:003:0373 на  

території  Вороновицької  селищної  ради   відповідно  вимог  діючого  

законодавства. 

 4.  Гр. Лук’яновій  І.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.        
         
 
 

                  CЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                    О.Г.КОВІНЬКО 
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     Розглянувши клопотання гр.Богданової  Алли  Юріївни,  яка  діє  по  

дорученню  гр.Лук’янової  Ірини  Володимирівни щодо  затвердження  проекту  

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  власність,  виготовлений ДП 

„Центр  державного  земельного  кадастру”,  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. Лук’янової  Ірини  Володимирівни для  індивідуального 

садівництва на території  Вороновицької  селищної  ради. 

 2.  Передати  у  власність  гр.Лук’яновій  Ірині  Володимирівні  земельну   

ділянку  площею –  0,1000 га   для  індивідуального садівництва кадастровий 

номер 0520655300:03:003:0373 на  території  Вороновицької  селищної  ради. 

 3.Гр. Лук’яновій  Ірині  Володимирівні  здійснити реєстрацію  правовстанов-

люючого документу на земельну  ділянку  площею  0,1000га для 

індивідуального садівництва  кадастровий  номер  0520655300:03:003:0373 на  

території  Вороновицької  селищної  ради   відповідно  вимог  діючого  

законодавства. 

 4.  Гр. Лук’яновій  І.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.        
         
 
 

                  CЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                    О.Г.КОВІНЬКО 
 
 

 


