
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  меж  земельної  ділянки  в  натурі  
(на  місцевості) для  подальшої передачі  в  оренду 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Чернія  Олександра  Васильовича,  який  діє  по  

дорученню  гр.Борисова  Василя  Івановича  про  надання  дозволу   на  

виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  

земельної  ділянки в  натурі   (свідоцтво  про  право  на  спадщину за законом 

10.07.2020р.), керуючись п.б. ст.12, ст.116,120,121,124,125  Земельного  Кодексу  

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

Україні”,   селищна  рада 
 
                                               ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Борисову  Василю  Івановичу  на виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі для  подальшої  передачі  в  оренду  площею  0,25 га для  будівництва  та  

обслуговування   жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по 

вулиці  Польова,13   с.Кальнишівка. 

 

2. Гр.Чернію  О.В., який  діє  по  дорученню  гр.Борисова  В.І. погодити  

технічну документацію із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  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 технічної  документації  із  
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  
(на  місцевості) для  подальшої передачі  в  оренду 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Маціпури  Світлани  Олександрівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки в  натурі   (договір  дарування  

житлового  будинку 07.11.2012р.), керуючись п.б. ст.12, ст.116,120,121,124,125  

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

самоврядування  в  Україні”,   селищна  рада 
 
                                               ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Маціпурі  Світлані  Олександрівні  на виготовлення 

технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  в  натурі для  подальшої  передачі  в  оренду  площею  0,43 га в  т.ч.:  

0,25 га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  будинку,  господарських  

будівель  і  споруд  та  0,05 га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства по вулиці  Мирна,21,  0,13 га   для  ведення  особистого  

селянського  господарства по вулиці  Мирна с.Михайлівка. 

 

2. Гр.Маціпурі  С.О. погодити  технічну документацію із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  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  в   оренду 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Пархоменка  Анатолія  Трохимовича  про  надання   

дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки в  натурі, керуючись п.б. ст.12, 

ст.93,123,124  Земельного  Кодексу  України,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  селищна  рада 
 
                                                    ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Пархоменку  Анатолію  Трохимовичу на виготовлення 

технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  в  натурі для  подальшої  передачі  в  оренду  площею  0,18 га  в  т.ч.:  

0,15га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  будинку,  господарських  

будівель  і  споруд  та  0,03 га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства по  вулиці  І.Богуна  смт.Вороновиця. 

 

2. Гр.Пархоменку  А.Т. погодити  технічну документацію із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  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  в  оренду 
 

       Розглянувши  заяву гр.Засієнка  Олександра  Юхимовича  про  надання 

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  та   керуючись  п.б. ст.12,ст.93,123,124 Земельного  Кодексу  України  

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

селищна  рада          

 

                                                 ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати  дозвіл гр.Засієнку  Олександру  Юхимовичу  на  виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  в  оренду площею  

0,15 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці  

Бакайська,50  в  межах  смт.Вороновиця.     

 

2. Гр.Засієнку  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   охорони  навколишнього  природного  середовища  та   

  регулювання     земельних   відносин.    
 

 

 

 
   СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                               О.Г.КОВІНЬКО    

 


