
 
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

09  червня  2021 року                 9   сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність  

 

Розглянувши заяву гр. Маймаша Віталія Івановича щодо затвердження 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, 

виготовлений ФОП «Коник Олексій Миколайович», керуючись ст.12,ст.81, 

ст.116,118,121,186, Земельного кодексу України, постанова Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2020року №1113 «Деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

 

                                              ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Маймашу Віталію Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства на території Вороновицької селищної ради 

2. Передати у власність гр. Маймашу Віталію Івановичу земельну ділянку 

площею – 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0523081000:02:001:0400 с. Воловодівки.  

3. Гр.Маймашу Віталію Івановичу здійснити реєстрацію 

правовстановлюючого документу на земельну ділянку площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:02:001:0400 на території Вороновицької селищної ради 

відповідно вимог діючого законодавства. 
4. Гр Маймашу Віталію Івановичу використовувати земельну ділянку 

відповідно до цільового призначення  згідно вимог Земельного кодексу 

України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища 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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність  

 

Розглянувши заяву гр. Луценка Владислава Дмитровича щодо 

затвердження проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність, виготовлений ФОП «Коник Олексій Миколайович», керуючись 

ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, Земельного кодексу України, постанова 

Кабінету Міністрів України від 16.11.2020року №1113 «Деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері земельних відносин», п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

                                              ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Луценку Владиславу Дмитровичу для ведення особистого 

селянського господарства на території Вороновицької селищної ради та  

внести часткові зміни до рішення 48 сесії І скликання №1123  Ковалівської  

сільської ради від 18.12.2019 року в частині площі земельної ділянки та 

земельно-облікові документи відповідно до фактичних розмірів, визначених 

в натурі, а саме: 1,0695 га. 

2. Передати у власність гр. Луценку Владиславу Дмитровичу земельну 

ділянку площею – 1,0695 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0523081000:02:001:0399 с Воловодівки.  

3. Гр.Луценку Владиславу Дмитровичу здійснити реєстрацію 

правовстановлюючого документу на земельну ділянку площею 1,0695 га для 

ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0523081000:02:001:0399 на території Вороновицької селищної ради 

відповідно вимог діючого законодавства. 
4. Гр Луценку Владиславу Дмитровичу використовувати земельну ділянку 

відповідно до цільового призначення   згідно вимог Земельного кодексу 

України.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та виконавчий комітет селищної ради. 

 
СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                         О.Г.КОВІНЬКО 


