
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   щодо   
        встановлення  меж   земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) 

 
       Розглянувши  заяву  гр.Волошина  Анатолія  Вікторовича  та  гр.Волошина  

Максима  Анатолійовича  про  надання  дозволу   на  виготовлення  технічної  

документації  щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (при  переході  

права  на  жилий  будинок  в  зв’язку  із  оформленням  спадщини  за  заповітом  

22.12.2016 р.)   та   керуючись  п.б. ст.12,ст.89,116, 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.Волошину  Анатолію  Вікторовичу  на  виготовлення  

технічної  документації  щодо  встановлення  меж земельної   ділянки  в  натурі    

площею  0,12га для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд у  спільну  сумісну  власність  із  гр.Волошиним  

Максимом  Анатолійовичем  по  вулиці  І.Франка,8  смт.Вороновиця. 

 

2.   Гр.Волошину  А.В.  та  Волошину  М.А.  погодити   технічну  документацію  

по  встановленню  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  регулювання  земельних  відносин  та  виконавчий  комітет  селищної     

ради.  

 

 

          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   щодо  
встановлення  меж   земельних   ділянок  в  натурі  (на  місцевості) 
 
       Розглянувши  заяву  гр.Кравчук  Надії  Михайлівни та гр.Нашиван  Юлія  

Станіславівна  про  надання  дозволу   на  виготовлення  технічної  документації  

щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  при  переході  права  на  

жилий  будинок  (в  зв’язку  із  оформленням  спадщини  за  законом  23.11.1990р.) та   

керуючись  п.б. ст.12,  ст.89,116, 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.Кравчук  Надії  Михайлівні на  виготовлення   технічної  

документації  щодо  встановлення  меж земельної   ділянки  в  натурі   площею  

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

будівель  і  споруд   у  спільну  сумісну власність  із  гр.Нашиван  Юлією  

Станіславівною по  вулиці  Молодіжна,29   смт.Вороновиця. 

 

2.  Гр.Кравчук  Н.М.  та Нашиван  Ю.С.  погодити   технічну  документацію  по  

встановленню  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  регулювання  земельних  відносин  та  виконавчий  комітет    селищної     

ради.  

 

 

        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                                   О.Г.КОВІНЬКО           
 
 
 
 
 
 
 


