
ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

 

09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Дробинко  Наталії  Василівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

та   керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ  від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,   селищна   рада    

       

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Дробинко  Наталії  Василівні на  виготовлення    проекту 

землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   площею  

0,10 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського   призначення  комунальної  власності   

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:003:0163).   

 

2. Гр.Дробинко  Н.В.   погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

        середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО           

 

 

 

 
 
 

 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Васільєва  Дмитра  Валентиновича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

та   керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр. Васільєву  Дмитру Валентиновичу на виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею  0,10 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського   призначення  комунальної  власності    

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:04:002:0258(0277).   

 

2. Гр.Васільєву  Д.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО             

 

 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Васільєва Павла  Анатолійовича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

та   керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр. Васільєву  Павлу  Анатолійовичу на виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею  2,0 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського   призначення  комунальної  власності  

с.Жабелівка  (масив   кад.№0520681900:01:006:0046).   

 

2. Гр.Васільєву П.А. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО             
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Юрчака  Артура  Ігоровича  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Юрчаку  Артуру  Ігоровичу на виготовлення    проекту 

землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   площею  

0,10 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського   призначення  комунальної  власності    

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:04:002:0258(0277).   

 

2. Гр.Юрчаку  А.І. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО             

 

              

 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

  РІШЕННЯ №__ 
 

 

09  червня  2021  року                                                9  сесія  VIII  скликання 

 
 

       Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по     
       відведенню  земельної  ділянки   у  власність 
 

       Розглянувши  заяву гр.Франчука  Олександра  Дмитровича  про  

надання  дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  

відведенню  земельної   ділянки   у   власність   та   керуючись  п.б. ст.12, 

81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  селищна   рада          

 

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Франчуку  Олександру  Дмитровичу  на  виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею  0,16га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  

вулиці   Набережна,15   смт.Вороновиця.     

 

2. Гр.Франчуку О.Д. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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.       
 

 
 
          СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО    
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
  РІШЕННЯ  №__ 

 

 

      09  червня  2021  року                                                   9  сесія  VIII  скликання 

 
 

      Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по    
      відведенню  земельної  ділянки  у  власність 
 

       Розглянувши  заяву гр.Мартинюка  Віталія  Васильовича  про  

надання  дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  

відведенню  земельної   ділянки   у   власність   та   керуючись  п.б. ст.12, 

81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  селищна   рада          

 

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Мартинюку  Віталію  Васильовичу  на  виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею    0,22 га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд  по  вулиці  Шевченка,б/н   с.Комарів.     

 

2. Гр.Мартинюку  В.В.  погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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.    
 

 

 

 
         СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                            О.Г.КОВІНЬКО    
 
 
 
 
 

ПРОЄКТ 



 

 

 

 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
  РІШЕННЯ  №__ 

 

 

      09  червня  2021  року                                                   9  сесія  VIII  скликання 

 
 

      Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по    
      відведенню  земельної  ділянки  у  власність 
 

       Розглянувши  заяву гр.Березовського  Андрія  Івановича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки   у   власність   та   керуючись  п.б. 

ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  селищна   

рада          

 

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Березовському  Андрію  Івановичу  на  виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею   0,25 га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд  по  вулиці  Шевченка,б/н   с.Комарів.     

 

2. Гр.Березовському  А.І.  погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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.    
 

 

 

 
         СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                            О.Г.КОВІНЬКО    
 
 
 
 
 
 

 



 
ПРОЄКТ 

 

 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
    РІШЕННЯ  №__ 

 

 

   09  червня  2021  року                                                       9  сесія  VIII  скликання 

 
 

   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по   
   відведенню  земельної  ділянки  у  власність 
 

       Розглянувши  заяву гр.Нойманн  Таїсії Миколаївні про  надання 

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у   власність   та   керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  

Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні”,   селищна  рада          

 

                                                 ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати  дозвіл гр. Нойманн Таїсії Миколаївні на  виготовлення проекту 

землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   площею  0,20 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці Немирівська,48    

смт.Вороновиця.     

 

2. Гр.Нойманн  Т.М.  погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

 ділянки  у  власність  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.    
 

 

 

 
   СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                               О.Г.КОВІНЬКО    

 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
    РІШЕННЯ  №__ 

 

 

   09  червня  2021  року                                                       9  сесія  VIII  скликання 

 
 

   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по   
   відведенню  земельної  ділянки  у  власність 
 

       Розглянувши  заяву гр.Олійника  Сергія  Дмитровича про  надання 

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у   власність   та   керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  

Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні”,   селищна  рада          

 

                                                 ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати  дозвіл гр.Олійнику  Сергію  Дмитровичу  на  виготовлення проекту 

землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   площею  0,15 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці  Мічуріна,17   

смт.Вороновиця.     

 

2. Гр.Олійнику  С.Д.  погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

 ділянки  у  власність  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.    
 

 

 

 
   СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                               О.Г.КОВІНЬКО    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

 

09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Щасливий  Олексій  Леонідович  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

та   керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ  від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,   селищна   рада    

       

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Щасливому Олексію Леонідовичу  на  виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею  1,48 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського   призначення  комунальної  власності   

с.Гуменне  (масив   кад.№0520681400:01:006:0291).   

 

2. Гр.Щасливому  О.Л.   погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

        середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                       О.Г.КОВІНЬКО               

 
 
 

 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

 

09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Падалка  Надії  Федорівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,   селищна   рада    

       

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Падалка  Надії  Федорівні  на  виготовлення    проекту 

землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   площею  

0,40 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Гуменне  

(масив   кад.№0520681400:01:006:0291).   

 

2. Гр.Падалка  Н.Ф. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

        середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО           

 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

 

09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Кривди  Марії  Григорівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,   селищна   рада    

       

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Кривді  Марії  Григорівні  на  виготовлення    проекту 

землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   площею  

0,50 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Гуменне  

(масив   кад.№0520681400:01:006:0291).   

 

2. Гр.Кривди  М.Г. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

        середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО           

 
 
 
 
 

 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

 

09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Солонина  Олександра  Петровича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

та   керуючись  п.б. ст.12,81,ч.5 п.в ст.83,116,118,121,  п.24  Перехідні  

положення    Земельного  Кодексу  України,  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  постанови КМУ від 16.11.2020 

року №1113 «Деякі  заходи  щодо  прискорення  реформ  у  сфері  земельних  

відносин»,  п.24  Перехідні  положення    селищна   рада    

       

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Солонина  Олександру  Петровичу  на  виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею  0,29 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Гуменне  (масив   кад.№0520681400:01:006:0244).   

 

2. Гр.Солонина  О.П. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

        середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО           

 
 
 
 
 



 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

 

09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Кадіри  Олени  Борисівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,, 81, ч.5 п.в ст.83,116,118,121,  п.24  Перехідні  

положення    Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  постанови КМУ від 16.11.2020 

року №1113 «Деякі  заходи  щодо  прискорення  реформ  у  сфері  земельних  

відносин»,   селищна   рада    

       

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Кадірі  Олені Борисівні  на  виготовлення    проекту 

землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   площею  

0,96 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Гуменне  

(масив   кад.№0520681400:01:006:0266).   

 

2. Гр.Кадірі  О.Б. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

        середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО           

 
 
 
 

 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

 

09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Ковальчук  Тетяни  Вікторівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

та   керуючись  п.б. ст.12, 81, ч.5 п.в ст.83,116,118,121,  п.24  Перехідні  

положення    Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  постанови КМУ від 16.11.2020 

року №1113 «Деякі  заходи  щодо  прискорення  реформ  у  сфері  земельних  

відносин»,   селищна   рада    

       

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Ковальчук  Тетяні  Вікторівні  на  виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею  0,21 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Гуменне  (масив   кад.№0520681400:01:006:0263).   

 

2. Гр.Ковальчук  Т.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

        середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО           

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

 

09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Ковальчук Степаниди  Микитівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

та   керуючись  п.б. ст.12, 81, ч.5 п.в ст.83,116,118,121,  п.24  Перехідні  

положення    Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  постанови КМУ від 16.11.2020 

року №1113 «Деякі  заходи  щодо  прискорення  реформ  у  сфері  земельних  

відносин»,   селищна   рада    

       

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Ковальчук  Степаниді  Микитівні  на  виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею  0,25 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Гуменне  (масив   кад.№0520681400:01:006:0289).   

 

2. Гр.Ковальчук  С.М. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

        середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО           

 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

 

09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Пенішкевич  Катерини  Василівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

та   керуючись  п.б. ст.12,81, ч.5 п.в ст.83,116,118,121,  п.24  Перехідні  

положення    Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  постанови КМУ від 16.11.2020 

року №1113 «Деякі  заходи  щодо  прискорення  реформ  у  сфері  земельних  

відносин»,   селищна   рада    

       

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Пенішкевич  Катерині  Василівні  на  виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею  0,25 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Гуменне  (масив   кад.№0520681400:01:006:0289).   

 

2. Гр.Пенішкевич  К.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

        середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО           

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Богдан  Ніни  Федорівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у   власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81, ч.5 п.в ст.83,116,118,121  Земельного  Кодексу  

України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні”,  постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл гр.Богдан  Ніні  Федорівні на виготовлення    проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність  площею  2,0 

га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського   призначення  комунальної  власності   с.Оленівка  

(масив   кад.№0520684600:01:006:0109).   

 

2. Гр.Богдан  Н.Ф. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО             

 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Андрієвського  Анатолія  Тадеушовича  про  

надання  дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки   у   власність  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  та   керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  

України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні”,  постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Андрієвському  Анатолію  Тадеушовичу на виготовлення    

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність  

площею  2,0 га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського   призначення  комунальної  власності   

с.Оленівка  (масив   кад.№0520684600:01:006:0109).   

 

2. Гр.Андрієвському  А.Т. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО             

 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Дзюби  Івана  Михайловича  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Дзюбі  Івану  Михайловичу  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність  площею  2,0 

га  для  ведення   особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського   призначення  комунальної  власності    с.Оленівка  

(масив   кад.№0520684600:01:006:0109).   

 

2. Гр.Дзюбі  І.М. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО             

 
 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Комарівського  Петра  Васильовича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Комарівському  Петру  Васильовичу на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Оленівка  (масив   кад.№0520684600:01:006:0109).   

 

2. Гр.Комарівському  П.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 

        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО  
 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Бондар  Олександра  Анатолійовича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Бондар  Олександру  Анатолійовичу на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Оленівка  (масив   кад.№0520684600:01:006:0109).   

 

2. Гр.Бондар  О.А. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Фальківського Віталія  Івановича про надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Фальківському Віталію Івановичу на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності    

с.Оленівка  (масив   кад.№0520684600:01:006:0109).   

 

2. Гр.Фальківському В.І. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Комарівського  Олега  Вікторовича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Комарівському  Олегу  Вікторовичу на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності    

с.Оленівка  (масив   кад.№0520684600:01:006:0109).   

 

2. Гр.Комарівському О.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Вишневської Юлії  Андріївни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Вишневській  Юлії  Андріївні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Оленівка  

(масив   кад.№0520684600:01:006:0109).   

 

2. Гр.Вишневській  Ю.А. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Богдан Юрія Анатолійовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Богдан  Юрію  Анатолійовичу  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  с.Оленівка  

(масив   кад.№0520684600:01:006:0109).   

 

2. Гр.Богдан  Ю.А. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Савчук  Світлани  Вікторівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі заходи щодо  прискорення  

реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Савчук  Світлані  Вікторівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0037).   

 

2. Гр.Савчук  С.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Малявічева  Назара  Ігоровича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Малявічеву  Назару  Ігоровичу  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0037).   

 

2. Гр.Малявічеву  Н.І. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Авраменко  Ірини  Анатоліївни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Авраменко  Ірині  Анатоліївні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0037).   

 

2. Гр.Авраменко  І.А. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Кушнарьова  Олександра  Степановича про  

надання  дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  та   керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  

України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні”,  постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Кушнарьову  Олександру  Степановичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0037).   

 

2. Гр.Кушнарьову  О.С. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 

ПРОЄКТ 



 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Пластовець  Максима  Андрійовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Пластовець  Максиму  Андрійовичу на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0037).   

 

2. Гр.Пластовець  М.А. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Пластовець  Юрія  Васильовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Пластовець  Юрію  Васильовичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0037).   

 

2. Гр.Пластовець  Ю.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 



 
 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Пластовець  Галини  Олександрівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Пластовець  Галині  Олександрівні  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0037).   

 

2. Гр.Пластовець  Г.О. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Поліщук  Аліни  Вікторівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Поліщук  Аліні  Вікторівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0037).   

 

2. Гр.Поліщук  А.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 



 
 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Савчука  Олександра  Володимировича про  

надання  дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  та   керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  

України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні”,  постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Савчуку  Олександру  Володимировичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0016).   

 

2. Гр.Савчуку  О.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 

 



 
 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Савчук  Аліни  Олександрівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Савчук  Аліні  Олександрівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0016).   

 

2. Гр.Савчук  А.О. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 

 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Хайдарова  Віктора  Халімовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Хайдарову  Віктору  Халімовичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0016).   

 

2. Гр.Хайдарову  В.Х. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Чверкун  Алли  Григорівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Чверкун  Аллі  Григорівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0021).   

 

2. Гр.Чверкун  А.Г. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Мазур  Ірини  Віталіївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Мазур  Ірині  Віталіївні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0021).   

 

2. Гр.Мазур  І.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Мазур  Олени  Іванівни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Мазур  Олені  Іванівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0021).   

 

2. Гр.Мазур  О.І. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Захарчук  Ганни  Миколаївни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Захарчук  Ганні  Миколаївні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0021).   

 

2. Гр.Захарчук  Г.М. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Григорович  Вікторії  Дем’янівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Григорович  Вікторії  Дем’янівні на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0021).   

 

2. Гр.Григорович  В.Д. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Григорович  Катерини Юріївни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Григорович Катерини  Юріївни  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0021).   

 

2. Гр.Григорович  К.Ю. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Кравчука  Геннадія  Валентиновича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Кравчуку  Геннадію  Валентиновичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0021).   

 

2. Гр.Кравчуку  Г.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Авраменко  Юлії  Олександрівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Авраменко  Юлії  Олександрівні  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0021).   

 

2. Гр.Авраменко  Ю.О. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Іванова  Ярослава  Миколайовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Іванову  Ярославу  Миколайовичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0021).   

 

2. Гр.Іванову  Я.М. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Авраменка  Ігора  Анатолійовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  

постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Авраменку  Ігору  Анатолійовичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0021).   

 

2. Гр.Авраменку  І.А. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Пластовець  Олександра  Андрійовича про  

надання  дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  та   керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  Кодексу  

України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні”,  постанови КМУ від 16.11.2020 року №1113 «Деякі  заходи  щодо  

прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Пластовець  Олександру  Андрійовичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  1,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  

смт.Вороновиця  (масив   кад.№0520655300:01:004:0021).   

 

2. Гр.Пластовець  О.А. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Тимарської  Марини  Володимирівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Тимарській  Марині  Володимирівні    на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Оленівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0035).   

 

2. ГрТимарській  М.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Підгурської  Олени  Віталіївни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Підгурській  Олені  Віталіївні    на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Оленівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0035).   

 

2. Гр.Підгурській  О.В.  погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 



 
 
 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Вишневського  Андрія  Нарцизовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Вишневському  Андрію  Нарцизовичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Оленівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0035).   

 

2. Гр.Вишневському  А.Н.  погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Ляховченко Юлії  Миколаївни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись   

ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Ляховченко  Юлії  Миколаївні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Оленівка  

(масив   кад.№0520684600:01:012:0035).   

 

2. Гр.Ляховченко  Ю.М.  погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 
 

 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Константинової  Інни  Павлівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Константиновій  Інні  Павлівні на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр. Константиновій  І.П. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Грищука  Володимира  Анатолійовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Грищуку  Володимиру  Анатолійовичу на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Грищуку  В.А. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Грищук  Оксани  Володимирівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Грищук  Оксані Володимирівні на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Грищук   О.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Гришиної  Лілії  Володимирівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Гришиній  Лілії  Володимирівні на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Гришиній  Л.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Колісніченка  Миколи  Григоровича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Колісніченку  Миколі  Григоровичу на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Колісніченку М.Г погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Кукурузи  Інни  Леонідівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись   

ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Кукурузі  Інні  Леонідівні на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Кукурузі  І.Л погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 



 
 
 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Зонюк  Алли  Олександрівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись   

ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Зонюк  Аллі  Олександрівні на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Зонюк  А.О. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Зонюк  Іллі  Анатолійовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись   

ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Зонюк  Іллі  Анатолійовичу на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Зонюк  І.А. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Бучинської  Тетяни  Сергіївни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись   

ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Бучинській  Тетяні  Сергіївні на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Бучинській  Т.С. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 



 
 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Кукурузи  Олександра  Леонідовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Кукурузі  Олександру  Леонідовичу на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Кукурузі  О.Л. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Власюка  Віталія  Олександровича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Власюку  Віталію  Олександровичу на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Власюку  В.О. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Бучинського  Володимира  Петровича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Бучинському  Володимиру  Петровичу на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Бучинському  В.П. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 

ПРОЄКТ 



 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Волощук  Світлани  Іллівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись   

ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Волощук  Світлані  Іллівні на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Олександрівка  (масив   кад.№0520684600:01:012:0051).   

 

2. Гр.Волощук  С.І. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 

ПРОЄКТ 



 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Мар’янчук  Наталії  Олександрівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись   ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень 

Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  

Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Мар’янчук  Наталії  Олександрівни  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Оленівка  (масив   кад. 0520684600:01:006:0109).   

 

2. Гр. Мар’янчук   Н.О. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



 
 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

      РІШЕННЯ  №__ 
 

 

       09  червня  2021  року                                                      9  сесія  VIII  скликання 

 
 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою  по  
відведенню  земельної  ділянки  у  власність 

 
       Розглянувши  заяву гр.Безп’ятчук  Оксани  Юріївни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись   

ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,   п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Безп’ятчук  Оксані  Юріївні   на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Оленівка  

(масив   кад. 0520684600:01:006:0109).   

 

2. Гр. Безп’ятчук  О.Ю.  погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  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  з  питань  охорони  навколишнього  природного   

       середовища   та  регулювання   земельних   відносин.      
 

 
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 
 


