
                           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)  

 
    Розглянувши  заяву  гр.Деруна  Юрія Юрійовича  про  надання  дозволу   на  

виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  

земельної  ділянки в  натурі  (договір  дарування  частини  житлового  будинку 

18.07.2018 року), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120, 121,125  Земельного  Кодексу  

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

Україні”,  селищна   рада 
 
 
                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Деруну  Юрію  Юрійовичу  на виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі  площею  0,0663 га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд   по  вулиці   Козацький  шлях,40   

смт.Вороновиця. 

 

2. Гр.Деруну  Ю.Ю. 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 земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Помацького  Михайла  Семеновича  про  надання  

дозволу   на   виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (договір  дарування  

житлового  будинку 01.11.1991року), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  

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

самоврядування  в  Україні”,   селищна   рада 
 
                                                          ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Помацькому  Михайлу  Семеновичу на виготовлення 

технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  в  натурі  площею  0,15га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  

будинку, господарських  будівель і споруд по  вулиці Київська,34  смт.Вороновиця. 

 

2. Гр.Помацькому  М.С. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Ткачука  Миколи  Станіславовича  про  надання  

дозволу   на   виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (свідоцтво  про  право  

власності  на  будинок 19.06.2003 року), керуючись  п.б.  ст.12, 

ст.116,120,120,121  Земельного  Кодексу  України,  п.34  ч.1 ст.26  Закону   

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  селищна   рада 
 
                                                          ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Ткачуку  Миколі  Станіславовичу на виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі  площею  0,15га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд   по  вулиці  Маяковського,3а  смт.Вороновиця. 

 

2. Гр.Ткачуку М.С. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі  (на   
       місцевості) 

 
    Розглянувши  заяву  гр.Засієнка  Олександра  Юхимовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі (витяг  з  Державного  реєстру  

речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності  

06.05.2019 року), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  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 технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі площею  0,15 га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд  по  вулиці  Бакайська,50  смт.Вороновиця 

 

2. Гр.Засієнку  О.Ю. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі  (на   
       місцевості) 

 
    Розглянувши  заяву  гр.Синицького  Михайла  Миколайовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі (витяг  з  Державного  реєстру  

речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності  

03.03.2021 року), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  Земельного  

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

самоврядування  в  Україні”,  селищна  рада 
 
                                                   ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Синицькому  Михайлу  Миколайовичу  на  виготовлення 

технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  в  натурі площею  0,28 га  в т.ч.: 0,25 га для  будівництва  та  

обслуговування   жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд та  0,03 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства по вулиці  

Першотравнева,51А  с.Комарів. 

 

2. Гр.Синицькому  М.М. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі  (на   
       місцевості) 

 
    Розглянувши  заяву  гр.Швидкої  Оксани  Петрівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі (витяг  з  Державного  реєстру  

речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності  

21.10.2020 року), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  Земельного  

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

самоврядування  в  Україні”,  селищна  рада 
 
                                                   ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Швидкій  Оксані  Петрівні  на  виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі площею  0,55 га  в т.ч.: 0,25 га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  

будинку,  господарських  будівель  і  споруд та  0,30 га  для  ведення  особистого  

селянського  господарства по вулиці  Чернова,20  с.Комарів. 

 

2. Гр.Синицькому  М.М. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі  (на   
       місцевості) 

 
    Розглянувши  заяву  гр.Пенькний  Юрія  Володимировича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі (витяг  з  Державного  реєстру  

речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності  

26.05.2021року), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  Земельного  

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

самоврядування  в  Україні”,  селищна  рада 
 
                                                   ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр. Пенькний  Юрію  Володимировичу  на  виготовлення 

технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  в  натурі площею  0,75 га  в т.ч.: 0,25 га для  будівництва  та  

обслуговування   жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд та  0,50 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства по вулиці  Братів  Обухів,13  

с.Комарів. 

 

2. Гр.Пенькний  Ю.В. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Олійника  Сергія  Дмитровича  про  надання  дозволу   

на   виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (договір купівлі-продажу 

житлового  будинку 29.12.2003р.), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  

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 технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі  площею  0,15га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  будинку, 

господарських  будівель і споруд по вулиці Мічуріна,17  смт.Вороновиця. 

 

2. Гр.Олійнику С.Д. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Поліщук  Тетяни  Миколаївни  про  надання  дозволу   

на виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж  земельної  ділянки  в  натурі  (витяг  з  Державного  реєстру  речових  

прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності  11.08.2017 року ), 

керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  Земельного  Кодексу  України,  п.34  

ч.1 ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, 
селищна   рада 
 
                                                          ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Поліщук  Тетяні  Миколаївні на виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі  площею 0,28 га  в  т.ч.: 0,25га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  

будинку, господарських  будівель і споруд та  0,03 га  для  ведення  особистого  

селянського  господарства  по  вулиці  Л.Українки,36  с.Гуменне. 

 

2. Гр.Поліщук  Т.М. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Мельничук  Олена  Борисівна  про  надання  дозволу   

на виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж  земельної  ділянки  в  натурі  (договір  дарування  жилого  будинку  

11.11.2008 р.), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  Земельного  Кодексу  

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

Україні”,  селищна   рада 
 
                                                          ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Мельничук  Олені  Борисівні на виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі  площею 0,30 га  в  т.ч.: 0,25га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  

будинку, господарських  будівель і споруд та  0,05 га  для  ведення  особистого  

селянського  господарства  по  вулиці  Марценюка,4  с.Гуменне. 

 

2. Гр.Мельничук  О.Б. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Сікорського  Михайла  Григоровича  про  надання  

дозволу   на виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (свідоцтво  про  право  на  

спадщину за  законом  21.09.2006 р.), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  

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

самоврядування  в  Україні”,  селищна   рада 
 
                                                          ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Сікорському  Михайлу  Григоровичу на виготовлення 

технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  в  натурі  площею 0,30 га  в  т.ч.: 0,25га для  будівництва  та  

обслуговування   жилого  будинку, господарських  будівель і споруд  по  

вул.Л.Українки,2,  0,42 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   по  

вулиці  Мічуріна  с.Гуменне. 

 

2. Гр.Сікорському  М.Г. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Яворської  Надії  Іллівни  про  надання  дозволу   на 

виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  

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

законом 17.04.2021 р.), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  Земельного  

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

самоврядування  в  Україні”,  селищна   рада 
 
                                                      ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Яворській  Надії  Іллівні на виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі  площею 0,59 га  в  т.ч.: 0,25га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  

будинку, господарських  будівель і споруд  по  вул.Л.Українки,39,  0,34 га  для  

ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці  Л.Українки  с.Гуменне. 

 

2. Гр.Яворській  Н.І. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Падалка  Надії  Федорівни  про  надання  дозволу   на 

виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж  земельної  ділянки  в  натурі  (договір  дарування  житлового  будинку 

29.02.2008 р.), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  Земельного  Кодексу  

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

Україні”,  селищна   рада 
 
                                                      ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Падалка Надії Федорівні на виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі  площею 0,45 га  в  т.ч.: 0,25га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  

будинку, господарських  будівель і споруд  та  0,20 га  для  ведення  особистого  

селянського  господарства  по  вулиці  Коцюбинського,9  с.Михайлівка. 

 

2. Гр.Падалка  Н.Ф. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Костенко  Катерини  Никифорівни  про  надання  

дозволу   на виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (витяг  з  Державного  

реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності  

05.04.2021р.), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  Земельного  Кодексу  

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

Україні”,  селищна   рада 
 
                                                   ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Костенко  Катерині  Никифорівні  на виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі  площею  0,16 га для  будівництва  та  обслуговування   жилого  будинку, 

господарських  будівель і споруд  по  вулиці  Корольова,46  с.Гуменне. 

 

2. Гр.Костенко К.Н. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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 земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Денисюка  Олега  Миколайовича про  надання  

дозволу   на виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (договір  купівлі-продажу 

жилого  будинку  09.08.1999р.), керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,120,121  

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

самоврядування  в  Україні”,  селищна   рада 
 
                                                   ВИРІШИЛА: 
 
1.   Надати  дозвіл  гр.Денисюку  Олегу  Миколайовичу  на  виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі  площею  0,45 га  в  т.ч.: 0,25 га для  будівництва  та  обслуговування   

жилого  будинку, господарських  будівель і споруд та  0,20 га для ведення  

особистого  селянського  господарства  по  вулиці  Шевченка,53 с.Михайлівка. 

 

2. Гр.Денисюку  О.М. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в натурі  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   
  


