
                                                                                    

                                                                                                                        ПРОЄКТ  

 
 УКРАЇНА 

                          ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                                         РІШЕННЯ  №__                                      
 

09  червня  2021 року                                                               9 сесія  VIII скликання 

 

Про затвердження  технічної  документації  із  землеустро   щодо  
встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
      Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Древи Ніни Онисівни  

вул.Незалежності,18 с.Жабелівка, виготовлену ДП «Вінницький науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою»,  враховуючи  погодження  

суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  та    п. 34  ч.1 ст.26 Закону  України  

„Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   селищна рада     

    

                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1.  Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Древи Ніни Онисівни   

 та  внести  часткові  зміни  до  рішення   25  сесії  7  скликання   Жабелівської 

сільської  ради    від   10.12.2018 року в  частині  площі   земельної   ділянки  та   в 

земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   розмірів,  визначених  

в  натурі,   а  саме:  0,3500 га. 

2.  Передати  у  власність гр.Древі Ніні Онисівні  земельну    ділянку   загальною  

площею – 0,3500 га   із  них: 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд кадастровий номер 

0520681900:02:001:0163 та  0,1000 га  для   ведення   особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0520681900:02:001:0164  по  вулиці 

Незалежності,18  с.Жабелівка. 

3.  Гр.Древі Ніні Онисівні  здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  площею 

0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд кадастровий номер 0520681900:02:001:0163 та 0,1000 га  для   

ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер 

0520681900:02:001:0164  по  вулиці  Незалежності,18   с.Жабелівка  відповідно  

вимог   діючого   законодавства.   

4.  Гр. Древі Н.О.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   цільового 

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

 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.Щербаня Анатолія Володимировича про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (рішення Вінницького районного 

суду від 02 березня 2021 року) та   керуючись п.б.  ст.12, ст.116, 120, 121 

Земельного  кодексу  України   та    п. 34  ч.1 ст.26 Закону  України  „Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні”,   селищна рада 

 

                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Щербань Анатолію Володимировичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі площею 0,61га  в т.ч.: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд та 0,36 га для ведення особистого 

селянського господарства по вулиці Шевченка,58 с.Жабелівка. 

 

2.Гр.Щербань А.В. погодити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок 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.Циркуна Василя Федоровича про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі  (свідоцтво  про  право  власності  на  жилий  будинок 

10.08.1991р.) та   керуючись п.б.  ст.12, ст.116, 120, 121 Земельного  кодексу  

України та п. 34  ч.1 ст.26 Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні”,   селищна рада 

        

                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Циркуна Василя Федоровича на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

площею 0,86га  в т.ч.:  -0,25 га для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд та 0,33 га для ведення особистого 

селянського господарства по вулиці Мічуріна с.Оленівка та 0,28 га для ведення 

особистого селянського господарства по вулиці Соборній б/н с.Оленівка. 

 

2.Гр. Циркуну В.Ф. погодити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок 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.Присяжнюка Андрія Володимировича  про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі ( свідоцтво про право на спадщину 

за заповітом від 15.04.2021 року) та   керуючись п.б.  ст.12, ст.116, 120, 121 

Земельного  кодексу  України   та    п. 34  ч.1 ст.26 Закону  України  „Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні”,   селищна рада 

        

                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Присяжнюку Андрію Володимировичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі площею 0,34га  в т.ч.:  -0,25 га для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд та 0,09 га для ведення 

особистого селянського господарства по вулиці Соборній,86  с.Оленівка. 

 

2.Гр. Присяжнюку А.В.  погодити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок 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.Трифоненка Михайла  Володимировича  про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі ( рішення Вінницького районного 

суду від 20.02.2020 року) та  керуючись п.б.  ст.12, ст.116, 120, 121 Земельного  

кодексу  України   та    п. 34  ч.1 ст.26 Закону  України  „Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні”,   селищна рада 

        

                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Трифоненко Михайлу Володимировичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі площею 0,51га  в т.ч.:  -0,25 га для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд та 0,06 га для ведення 

особистого селянського господарства по вулиці Чкалова,8  с.Оленівка та 0,20 га 

для ведення особистого селянського господарства по вулиці Мічуріна с.Оленівка. 

 

2.Гр. Трифоненко М.В.  погодити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок 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 
 

 
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   у  власність 
                                            

     Розглянувши клопотання гр.Студілка  Валентина  Леонідовича щодо  

затвердження  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність,  виготовлений ДП „Центр  державного  земельного  кадастру”,  

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

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.Студілку  Валентину  Леонідовичу для ведення  особистого  

селянського  господарства  вул.Гагаріна,66  с.Оленівка. 

 2.  Передати  у  власність  гр.Студілку  Валентину  Леонідовичу земельну   

ділянку  площею –  0,5100 га   для  ведення  особистого  селянського  

господарства кадастровий номер 0520684600:02:003:0102 вул.Гагаріна,66  

с.Оленівка. 

 3.Гр.Студілку Валентину Леонідовичу здійснити реєстрацію  правовстанов-

люючого документу на земельну  ділянку  площею  0,2000га для  ведення  

особистого  селянського господарства кадастровий номер 

0520684600:02:003:0102 вул.Гагаріна,66 с.Оленівка відповідно вимог  

діючого  законодавства. 

 4.  Гр.Студілку  В.Л.  використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до   

цільового    призначення    згідно  вимог  Земельного  кодексу  України. 

   5.Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію 

   з  питань охорони   навколишнього природного  середовища та регулювання     

   земельних   відносин.        
         
 
 

        CЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                         О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
                                                                                                                                           
 



 
 
 
                                                                                                              ПРОЄКТ 
 

 
УК РАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

РІШЕННЯ  №__ 
            
  09  червня  2021 року                                                             9 сесія  VIII скликання 

        
Про  розгляд  заяви  гр.Моргуна  А.Д.  
 
      Розглянувши  заяву  гр.Моргуна  Анатолія  Дмитровича  про надання  дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки  в натурі  для будівництва та  обслуговування  житлового  

будинку,  господарських  будівель  і  споруд по  вул.Шевченка  (О.Кошового)  

с.Жабелівека (Рішення Вінницького районного суду  08.09.2008 р.  7/25 

будинковолодіння),  керуючись п.б.  ст.12,  121 Земельного  кодексу  України    та    

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

селищна рада 

                                                ВИРІШИЛА:  
 

 

1. Відмовити  гр.Моргуну  Анатолію  Дмитровичу  в  наданні  дозволу  на  

виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної  ділянки  площею  0,25 га для  будівництва та обслуговування  

житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.Шевченка  

с.Жабелівка  в зв’язку  із  тим,  що  зазначена  земельна  ділянка  

кад.№0520681900:02:005:0057  перебуває  в  приватній  власності. 

 

 

 
 
 
СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                                   О.Г.КОВІНЬКО 

 


