
 

ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ   РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

    РІШЕННЯ  №___ 
                 

 
  

09 червня  2021 року                                                                 9  сесія  VIII скликання 

 

Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  

гр.Голобородько О.М. вул.Травнева,52 с.Тростянець, розроблену ДП 

«Вінницький  науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою»,     

враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та відсутність  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  земельної ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Голобородько О.М. 

вул.Травнева,52  с.Тростянець.  

 

2.Передати  у  власність гр. Голобородько О.М земельну  ділянку  площею 0,2184 

га. для   будівництва  і  обслуговування   житлового   будинку,  господарських   

будівель   і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:002:0328 вул.Травнева,52   

с.Тростянець. 

  

 3. Гр. Голобородько О.М здійснити   реєстрацію  земельної  ділянки  площею  

0,2184 га. кадастровий  номер 0524586800:02:002:0328  для   будівництва     і 

обслуговування   житлового   будинку  господарських   будівель  і   споруд   вул. 

Травнева,52  с.Тростянець. 
   
 

 

 

 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  проекту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

Розглянувши  заяву гр.Ковальова Анатолія Володимировича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у власність   та   керуючись  п.б. ст.12, 81,116,118,121   Земельного  

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

самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада          

 

                                                 ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати  дозвіл гр. Ковальову Анатолію Володимировичу на  виготовлення    

проекту землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею    0,2500 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  

вулиці  І.Богуна,89   в  межах   с.Тростянець.     

 

2. Гр. Ковальову Анатолію Володимировичу  погодити  проект землеустрою  по  

відведенню  земельної   ділянки  у  власність  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   земельної  ділянки. 

 
    Розглянувши  заяву  гр. Ковальова Леоніда Анатолійовича 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  

16.10.2020 року),   керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,120,121 Земельного  Кодексу  

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

Україні”,      селищна   рада 
 
 
                                        В И Р І Ш И Л А: 
 

1.   Надати  дозвіл  гр.Ковальову Леоніду Анатолійовичу 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  вулиці  І.Богуна,89\1  

с.Тростянець. 

2.  Гр. Ковальову Леоніду Анатолійовичу 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 затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Огородніка 

Самійла Михайловича вул.Чкалова,9 с.Довгополівка, розроблену ФОП Солейко 

Вадим Федорович,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та відсутність  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Огородніка  Самійла 

Михайловича, вул.Чкалова,9  с.Довгополівка.  

 

2.Передати  у  власність гр. Огородніку  Самійлу Михайловичу  земельну  ділянку  

площею 0,2229 га для   будівництва  і  обслуговування   житлового   будинку,  

господарських   будівель   і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:002:0337   

вул. Чкалова,9   с.Довгополівка. 

  

 3. Гр.Огородніку С.М.  здійснити   реєстрацію  земельної  ділянки  площею  

0,2229га кадастровий  номер 0524586800:02:002:0337  для   будівництва     і 

обслуговування   житлового   будинку  господарських   будівель  і   споруд   вул. 

Чкалова,4  с.Довгополівка. 
 

 
 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  проєкту землеустрою     щодо  відведення  земельної  
ділянки    у власність. 
 
          Розглянувши  проєкт землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність  із земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення    

Заверухи Сергія Петровича    виготовленого ДП «Вінницький  науково-дослідний 

та  проектний  інститут  землеустрою», та  заяву гр. Заверухи Сергія Петровича    

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

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

селищна рада        

                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1.  Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність гр. Заверусі Сергію  Петровичу для ведення особистого  селянського 

господарства вул. Садова б\н. с. Тростянець  внести  часткові  зміни  до   рішення  

44 сесії  7  скликання   Тростянецької  сільської  ради  від   13.10.2020 р.  в  

частині  площі  земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  

відповідно  до    фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,5020 га. 

 

2. Передати  у  власність гр. Заверусі Сергію  Петровичу земельну    ділянку   

загальною  площею 0,5020 га для   ведення   особистого селянського господарства 

кадастровий номер    0524586800:02:002:0329  по  вул. Садова б\н  с. Тростянець. 

 

3. Гр. Заверусі Сергію  Петровичу  здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  

площею  0,502га. для   ведення   особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0524586800:02:002:0329 по  вулиці Садова ,б\н  с. Тростянець  

відповідно  вимог   діючого   законодавства. 

   

4. Гр. Заверусі С.П.  використовувати  земельну ділянку  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  травня  2021 року                                                                 9  сесія  VIII скликання 

 

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

встановлення  меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  

гр.Михальченко Ніни Олексіївни вулиця І.Богуна,60 с.Тростянець, розроблену 

ДП «Вінницький  науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою»,     

враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами    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. Михальченко Ніни 

Олексіївни та  внести  часткові  зміни  до   рішення  3  сесії  8  скликання   

Тростянецької  сільської  ради  від   28.01.2021 р.  в  частині  площі  земельної   

ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   розмірів,  

визначених  в  натурі,  а  саме:  0,4430 га. 

 2.Передати  у  власність земельні ділянки гр. Михальченко Ніні Олексіївні   

загальною  площею 0,4430 га   із  них: 

- 0,2500га  для  будівництва  і обслуговування  житлового  будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:004:0133 

вулиця І.Богуна,60,   0,1930 для   ведення особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0524586800:02:004:0132  вулиця І.Богуна,60  с.Тростянець. 

3. Гр. Михальченко Ніні Олексіївні  здійснити  реєстрацію    земельних  ділянок: 

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

будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:004:0133 вулиця 

І.Богуна,60, 0,1930 для ведення особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0524586800:02:004:0132  вулиця І.Богуна,60  с.Тростянець,   

відповідно  вимог   діючого   законодавства.   

4. Гр.Михальченко Н.О. використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   

цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 
 

 

СЕЛИЩНИ  ГОЛОВА                                                                     О.Г.КОВІНЬКО 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ   РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

    РІШЕННЯ  №___ 
 

09  червня 2021 року                                                                 9  сесія  VIII скликання 

 

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

встановлення  меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Мазур 

Галини  Валентинівни вулиця Слобідська,39 с.Тростянець, розроблену ДП 

«Вінницький  науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», та заяву  

гр.Мазур Галини  Валентинівни   враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  

земельних  ділянок  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. Мазур Галини  

Валентинівни вулиця Слобідська,39 с.Тростянець.  

2.Передати  у  власність земельні ділянки гр.Мазур Галині  Валентинівні 

загальною  площею 0,5000 га   із  них: 

 0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   житловго   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:001:0208 

вулиця Слобідська,39 с.Тростянець, 0,2500 для   ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0524586800:02:001:0207  вулиця Слобідська,39  

с.Тростянець. 

3. Гр. Мазур Галині  Валентинівні здійснити  реєстрацію    земельних  ділянок  

0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:001:0208 

вулиця Слобідська,39 с.Тростянець, 0,2500 для   ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0524586800:02:001:0207  вулиця Слобідська,39  

с.Тростянець. 

4. Гр.Мазур Г.В. 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 затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  
встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Шаповала 

Григорія Павловича  вулиця Д.Нечая 41 с.Тростянець, розроблену ДП 

«Вінницький  науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», та заяву 

гр. Шаповала Григорія Павловича,    враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами  ,   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. Шаповала Григорія 

Павловича та  внести  часткові  зміни  до   рішення  44  сесії  7  скликання   

Тростянецької  сільської  ради  від   13.10.2020 р.  в  частині  площі  земельної   

ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   розмірів,  

визначених  в  натурі,  а  саме 0,5992 га. 

 2.Передати  у  власність земельні ділянки гр. Шаповала Григорія Павловича 

загальною  площею 0,5992 га.   із  них: 

 0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   житлового   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:002:0325 

вулиця Д.Нечая,41 с.Тростянець, 0,3492 га. для   ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0524586800:02:002:0326  вулиця Д.Нечая ,41  

с.Тростянець. 

3. Гр. Шаповалу Григорію Павловичу здійснити  реєстрацію    земельних  ділянок 

 0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   житловго   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:002:0325 

вулиця Д.Нечая ,41  с.Тростянець, 0,3492 для   ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0524586800:02:002:0326  вулиця Д.Нечая,41  

с.Тростянець,   відповідно  вимог   діючого   законодавства.   

4. Гр. Шаповала Г. П. 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 затвердження  проєкту землеустрою   щодо  відведення  земельної  
ділянки    у власність. 
 
          Розглянувши  проєкт землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність  із земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення    

Шпак Наталії Михайлівни вулиця К.Андрійчука б\н  с.Тростянець  виготовленого 

ДП «Вінницький  науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», та  

заяву гр. Шпак Наталії Михайлівни  враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  

земельної  ділянки  з  результатами  обмірів, керуючись  ст.12,ст.81, ст.  

116,118,121,186 Земельного  кодексу  України  та    п. 34  ч.1 ст.26 Закону  

України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   селищна рада        

                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1.  Затвердити  проєкт землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність    гр. Шпак Наталії Михайлівни    для ведення особистого  селянського 

господарства площею 0,3500 га вул. К.Андрійчука б\н  с. Тростянець. 

 

2. Передати  у  власність гр. Шпак Наталії Михайлівні земельну ділянку   площею 

0,3500 га  для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:006:0136 по вулиці К.Андрійчука б\н с. Тростянець. 

 

3.  Гр. Шпак Наталії Михайлівні здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  

площею  0,3500 га для   ведення   особистого селянського господарства 

кадастровий  номер  0524586800:02:006:0136 по  вулиці вулиця К.Андрійчука ,б\н 

 с. Тростянець  відповідно  вимог   діючого   законодавства. 

   

4.  Гр.  Шпак Н. М. використовувати  земельну ділянку  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 травня  2021 року                                                        9  сесія   VIII скликання 

 

 Про затвердження  проєкту землеустрою  щодо  відведення  земельної  
ділянки    у власність. 
 
          Розглянувши  проєкт землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність  із земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення    

Гуцала Богдана  Вікторовича вулиця Миру  б\н  с.Тростянець  виготовленого ДП 

«Вінницький  науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», та  заяву 

гр. Гуцала Богдана Вікторовича , враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами керуючись  ст.12,ст.81, ст.  

116,118,121,186 Земельного  кодексу  України  та    п. 34  ч.1 ст.26 Закону  

України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   селищна рада        

                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1.  Затвердити  проєкт землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність    гр. Гуцала Богдана Вікторовича для ведення особистого  селянського 

господарства  вул. Миру б\н  с. Тростянець та  внести  часткові  зміни  до   

рішення  44  сесії  7  скликання   Тростянецької  сільської  ради  від   13.10.2020 р.  

в  частині  площі  земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  

відповідно  до    фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме: 0,2378 га. 

 

2. Передати  у  власність гр.Гуцалу Богдану Вікторовичу земельну ділянку    

площею 0,2378 га для   ведення особистого селянського господарства 

кадастровий номер    0524586800:02:003:0484  по  вулиці К.Андрійчука б\н с. 

Тростянець. 

 

3.  Гр. Гуцалу Богдану Вікторовичу здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  

площею  0,2378 га для   ведення   особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0524586800:02:003:0484 по  вулиці вулиця   Миру,б\н 

 с. Тростянець  відповідно до  вимог   діючого   законодавства. 

   

4.  Гр. Гуцалу Б.В. використовувати  земельну ділянку  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 затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж   земельної ділянки   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Койди 

Ольги Григорівни вулиця Д.Нечая,42 с.Тростянець, розроблену ДП «Вінницький  

науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», та заяву  гр. Койди 

Ольги Григорівни 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  земельної ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр. Койди Ольги Григорівни 

вулиця Д.Нечая ,42  с.Тростянець.  

2.Передати  у  власність земельну ділянку гр. Койді Ользі Григорівні загальною  

площею 0,2500 га  для   будівництва  і обслуговування   житлового   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:002:0327 

вулиця Д.Нечая,42  с.Тростянець. 

3. Гр. Койді Ользі Григорівні здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки 

площею 0,2500 га.  для   будівництва     і обслуговування   житлового   будинку,  

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524586800:02:002:0327 

вулиця Д.Нечая,42  с.Тростянець. 

4. Гр. Койді О.Г.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   цільового 

призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 
 

 

 

СЕЛИЩНИ ГОЛОВА                                                                     О.Г.КОВІНЬКО 
 
 

 
 

 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ   РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

    РІШЕННЯ  №___ 
 

 
09  червня  2021 року                                                               9  сесія  VIII скликання 

 

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

встановлення  меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  

гр.Зацерковного  Олександра  Івановича  вулиця Латанецька б\н,  Перемоги б\н  

с.Тростянець, розроблену ПМП «Квантрон» та заяву гр. Зацерковного  

Олександра  Івановича  ,    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. Зацерковного  Олександра  

Івановича вулиця Латанецька б\н,  Перемоги б\н  с.Тростянець .  

2.Передати  у  власність земельні ділянки гр.Зацерковному  Олександру  

Івановичу загальною  площею 0,6600 га в т.ч.:   для   ведення особистого 

селянського господарства кадастровий номер 0524586800:02:006:0138 площею 

0,2500 вулиця Латанецька б\н, для  ведення особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0524586800:02:007:0125 площею 0,4100 га  вулиця Перемоги 

б\н с.Тростянець. 

3. Гр. Зацерковному  Олександру  Івановичу  здійснити  реєстрацію    земельних  

ділянок:  для   ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:006:0138 площею 0,2500 вулиця Латанецька б\н, для   ведення 

особистого селянського господарства кадастровий номер 0524586800:02:007:0125 

площею 0,4100 га. вулиця Перемоги б\н  с.Тростянець. 

 4. Гр. Зацерковному  О.І.  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 затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  
встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості). 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр. Тетерко 

Федора Олександровича  вулиця Латанецька б\н, Латанецька  б\н  с.Тростянець, 

розроблену ПМП «Квантрон» та заяву гр.Тетерко Федора Олександровича,    

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. Тетерко Федора 

Олександровича вул.Латанецька б\н,вул. Латанецька  б\н  с.Тростянець . 

2.Передати  у  власність земельні ділянки гр. Тетерку Федору Олександровичу 

загальною  площею 0,6000 га.   із  них: 

0,2500 га для   ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:006:0135  вулиця Латанецька б\н,  0,3500 га для   ведення 

особистого селянського господарства кадастровий номер 0524586800:02:006:0137   

вулиця Латанецька б\н с.Тростянець. 

3. Гр. Тетерку Федору Олександровичу здійснити  реєстрацію    земельних  

ділянок: 

 0,2500 га для   ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:006:0135 вулиця Латанецька б\н,  0,3500 га для   ведення 

особистого селянського господарства кадастровий номер 0524586800:02:006:0137   

вулиця Латанецька б\н  с.Тростянець. 

 4. Гр. Тетерку Ф.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 затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  
встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Панасюк 

Ганни Володимирівни  вулиця Миру,7 с.Довгополівка, розроблену ФОП Солейко 

Вадим Федорович,    враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  

і  землекористувачами,  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.Панасюк Ганни 

Володимирівни  та  внести  часткові  зміни  до   рішення  38  сесії  7  скликання   

Довгополівської  сільської  ради  від   16.10.2020 р.№535  в  частині  площі  

земельної   ділянки  та   земельно-облікові   документи  відповідно  до    

фактичних   розмірів,  визначених  в  натурі,  а  саме:  0,6800 га. 

 2.Передати  у  власність земельні ділянки гр. Панасюк Ганни Володимирівни  

загальною  площею 0,6800 га.   із  них: 

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

будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524526800:02:001:0256,   0,3300 га для   

ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524526800:02:002:0257  вулиця Миру ,7  с.Довгополівка. 

3. Гр.Панасюк Ганни Володимирівни  здійснити  реєстрацію    земельних  

ділянок: 

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

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий номер 0524526800:02:001:0256   

0,3300 га для   ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524526800:02:002:0257  вулиця Миру,7  с.Довгополівка. 

4. Гр.Панасюк Г. В.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   

цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 
 

 

 

 СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО     


