
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  РІШЕННЯ №__ 

09  червня 2021 року                        9  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на  
місцевості)  
 

Розглянувши заяву спадкоємця гр.Швидкого Юрія Гнатовича про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), переданої у 

приватну власність рішенням 4 сесії 23 скликання Воловодівської сільської ради 

від 20.03.1999 року гр. Запарнюку Михайлу Архиповичу, який помер 29.06.2000 

року та не встиг виготовити державний акт на земельну ділянку, враховуючи  

свідоцтво про право на спадщину за заповітом зареєстрованого в реєстрі за №278 

від 29.04.2021року, яким визнано за гр. Швидким Ю. Г. право власності в порядку 

спадкування за заповітом на житловий будинок розташований за адресою: с. 

Воловодівка вул. Миру (Леніна). 31, Немирівського району, Вінницької області, 

враховуючи Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності номер запису про право власності: 41757791 від 

29.04.2021 року, та керуючись п.б. ст.12,ст.116, 120,121  Земельного  кодексу  

України,  ст.242  Цивільного  кодексу  України  та  п.34  ч.1 ст.26  Закону   

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна  рада 

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати  дозвіл  гр. Швидкому Юрію Гнатовичу на  виготовлення   технічної  

документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних   ділянок  в  

натурі загальною площею  0,70 га  в  т.ч.: - 0,25 га  для  будівництва  та  

обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд; - 0,30 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства по вулиці  Миру (Леніна), 31  

с. Воловодівка та - 0,15 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства по 

вулиці  Перемоги , с. Воловодівка. 

2. Гр. Швидкому Ю. Г.  погодити   технічну  документацію із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельних   ділянок  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 


