
                                                                                                              ПРОЄКТ 
 

 
УК РАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

 

09  червня  2021  року                                                                9  сесія  VIII  скликання 

 

 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної   
ділянки  гр.Творун  С.В.,  цільове призначення  якої  змінюється  з  ведення  
особистого  селянського  господарства  на  будівництво  і  обслуговування  
жилого  будинку,   господарських  будівель  і  споруд  по  вул.1-го Серпня,2а  в  
межах   смт.Вороновиця 
 

    Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 

приватної  власності  цільове   призначення   якої  змінюється  з  «для  ведення  

особистого  селянського  господарства»  на  «для будівництва  та  обслуговування  

жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд»  гр.Творун  Світлани  

Вікторівни по вулиці 1-го Серпня,2а в  межах смт.Вороновиця,  виготовлений   

ФОП  Матвійчук  Г.П.  та   керуючись  п.б ст.12,  ст.20,186   Земельного  Кодексу   

України,  Законом  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»  та  

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

селищна  рада 
                                             ВИРІШИЛА: 

  1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо   відведення  земельної  ділянки 

приватної  власності  гр.Творун  Світлани  Вікторівни  цільове   призначення   якої  

змінюється  з  «для  ведення  особистого  селянського  господарства»  на  «для 

будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  

споруд»  згідно  Витягу  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  

майно  про  реєстрацію  права  власності  19.02.2021р., кадастровий  номер 

0520655300:02:006:0240  по  вулиці 1-го Серпня,2а   в  межах  смт.Вороновиця. 

2.  Змінити  цільове  призначення  земельної  ділянки  гр. Творун  Світлани  
Вікторівни  площею 0,2000га з ведення особистого селянського  господарства   

(код  КВЦПЗ  01.03)   на  будівництво  та  обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд  (код  КВЦПЗ  02.01)  кадастровий  номер 

0520655300:02:006:0240  по  вулиці  1-го Серпня,2а   в  межах  смт.Вороновиця. 

3.  Гр.Творун С.В.  виконувати  умови,  викладені  у  висновках  уповноважених 

органів  та додержуватись  встановлених  обмежень  (обтяжень)  у  

використанні  земельної  ділянки. 

4. Здійснити  державну  реєстрацію  земельної  ділянки  у  встановленому  

законодавством  порядку. 

5.   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 
 

 
УК РАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
 

09  червня  2021  року                                                                9  сесія  VIII  скликання 

 

 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної   
ділянки  гр.Мудрак  Г.В.,  цільове призначення  якої  змінюється  з  ведення  
особистого  селянського  господарства  на  будівництво  і  обслуговування  
жилого  будинку,   господарських  будівель  і  споруд  по  вул.50-річчя  
Подільської  Зорі   в  межах   с.Комарів 
 

    Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 

приватної  власності  цільове   призначення   якої  змінюється  з  «для  ведення  

особистого  селянського  господарства»  на  «для будівництва  та  обслуговування  

жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд»  гр.Мудрак  Галини  

Василівни по вулиці по  вул.50-річчя  Подільської  Зорі   в  межах   с.Комарів,  

виготовлений   ФОП  Матвійчук  Г.П.  та   керуючись  п.б ст.12,  ст.20,186   

Земельного  Кодексу   України,  Законом  України  «Про  регулювання  

містобудівної  діяльності»  та  п.34  ч.1  ст.26 Закону України  “Про  місцеве   

самоврядування  в  Україні”,   селищна  рада 
                                             ВИРІШИЛА: 

  1.   Затвердити  проект  землеустрою  щодо   відведення  земельної  ділянки 

приватної  власності  гр.Мудрак  Галини  Василівни  цільове   призначення   якої  

змінюється  з  «для  ведення  особистого  селянського  господарства»  на  «для 

будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  

споруд»  згідно  Витягу  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  

майно  про  реєстрацію  права  власності  20.09.2017р., кадастровий  номер 

0520682400:02:006:0136  по  вулиці 50-річчя  Подільської  Зорі   в  межах   

с.Комарів. 

2.  Змінити  цільове  призначення  земельної  ділянки  гр. Мудрак  Галини  

Василівни    площею 0,2734га з ведення особистого селянського  господарства   

(код  КВЦПЗ  01.03)   на  будівництво  та  обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд  (код  КВЦПЗ  02.01)  кадастровий  номер 

0520682400:02:006:0136   по  вулиці   в  межах  с.Комарів 

3.  Гр.Мудрак  Г.В. виконувати  умови,  викладені  у  висновках  уповноважених 

органів  та додержуватись  встановлених  обмежень  (обтяжень)  у  

використанні  земельної  ділянки. 

4. Здійснити  державну  реєстрацію  земельної  ділянки  у  встановленому  

законодавством  порядку. 

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну  комісію 

з питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  регулювання  

земельних  відносин.     
        

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО 


