
              ПРОЄКТ 
 
 

 
УК РАЇНА 

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.Нойманн  Таїсії Миколаївни   

смт.Вороновиця вул.Немирівська,48, виготовлену ЦРФ ДП «УкрДАГП», 

враховуючи  погодження  суміжних меж  власниками  землі  і землекористувачами 

та  відсутність    розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   

керуючись    ст.12,118,121,186 Земельного  кодексу  України  та    п. 34  ч.1 ст.26  

Закону  України      „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   селищна рада     

        

                                                        ВИРІШИЛА: 
 
  1.   Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Нойманн  Таїсії  Миколаївни  

  згідно   рішення   6 сесії  VIII  скликання   Вороновицької  селищної  ради  від    

  08.04.2021 року, а  саме:  0,1500 га. 

  2.Передати  у  власність гр.Нойманн  Таїсії  Миколаївні   земельну  ділянку  площею   

  – 0,1500 га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських    

  будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:007:0698  по  вулиці    

  Немирівська,48  смт.Вороновиця. 

  3.Гр.Нойманн  Таїсії  Миколаївні     здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки    

  площею 0,1500га для будівництва і обслуговування  жилого  будинку,   

  господарських  будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:010:0289  по   

  вулиці  Немирівська,48  смт.Вороновиця    відповідно  вимог  діючого  аконодавства.   

  4. Гр.Нойманн Т.М.  використовувати  земельну  ділянку   відповідно  до     

  цільового  призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу  України. 

 

 

 

   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  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.Шліхтенко  Валентини  Яківни 

  смт.Вороновиця вул.Бакайська,1,Д, виготовлену ЮЗС «Альянс»,  враховуючи   

  погодження  суміжних меж  власниками  землі  і землекористувачами  та  наявність   

  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись   

  ст.12,118,121,186 Земельного  кодексу  України  та    п. 34  ч.1 ст.26  Закону  України     

  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   селищна рада     

        

                                                        ВИРІШИЛА: 
 
  1.   Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Шліхтенко  Валентини  Яківни  

  згідно   рішення   62  сесії  07  скликання   Вороновицької  селищної  ради  від    

  15.12.2020 року, а  саме:  0,0500 га. 

  2.Передати  у  власність гр.Шліхтенко  Валентині  Яківні  земельну  ділянку  площею   

  – 0,0500 га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських    

  будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:012:0123  по  вулиці    

  Бакайська,1,Д  смт.Вороновиця. 

  3.Гр.Шліхтенко  Валентині  Яківні  здійснити  реєстрацію земельної  ділянки   

  площею  0,0500га для будівництва і обслуговування  жилого  будинку,   

  господарських   будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:012:0123  по   

  вулиці   Бакайська,1,Д  смт.Вороновиця    відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

  4. Гр.Шліхтенко  В.Я.  використовувати  земельну  ділянку   відповідно  до     

  цільового  призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу  України. 

 

 

 

   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  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.Варіченко  Ніни  Петрівни 

  смт.Вороновиця вул.Благодатна,42,А, виготовлену ЮЗС «Альянс»,  враховуючи   

  погодження  суміжних меж  власниками  землі  і землекористувачами  та  наявність   

  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись   

  ст.12,118,121,186 Земельного  кодексу  України  та    п. 34  ч.1 ст.26  Закону  України     

  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   селищна рада     

        

                                                        ВИРІШИЛА: 
 
  1.   Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Варіченко  Ніни  Петрівни  

  згідно   рішення   62  сесії  07  скликання   Вороновицької  селищної  ради  від    

  15.12.2020 року, а  саме:  0,1392 га. 

  2.Передати  у  власність гр.Варіченко  Ніні  Петрівні  земельну  ділянку  площею   

  – 0,1392 га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських    

  будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:007:0696  по  вулиці    

  Благодатна,42,А  смт.Вороновиця. 

  3.Гр. Варіченко  Ніні  Петрівні  здійснити  реєстрацію земельної  ділянки   площею    

  0,1392га для будівництва і обслуговування  жилого  будинку,  господарських     

  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:007:0696  по   вулиці     

  Благодатна,42,А  смт.Вороновиця    відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

  4. Гр.Варіченко  Н.П.  використовувати  земельну  ділянку   відповідно  до     

  цільового  призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу  України. 

 

 

 

   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  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.Пондо  Віктора  Анатолійовича 

  смт.Вороновиця вул.Кармелюка,18,  виготовлену ТОВ  «Центр експертиз та  бізнесу    

  «Капітал-Інвест»,  враховуючи   погодження  суміжних меж  власниками  землі  і   

  землекористувачами  та  відсутність розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з   

  результатами  обмірів,  керуючись   ст.12,118,121,186 Земельного  кодексу  України    

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

  селищна рада   

                                                         ВИРІШИЛА: 
 
  1.   Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Пондо  Віктора  Анатолійовича  

  згідно   рішення  47  сесії  08 скликання   Вороновицької  селищної  ради  від    

  25.02.2020 року, а  саме:  0,3619 га. 

  2.Передати  у власність гр.Пондо  Віктору Анатолійовичу  земельну ділянку  площею   

  – 0,1500 га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських    

  будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:005:0316  та  0,2119 га  для    

  ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер   

  0520655300:02:005:0315  по  вулиці  Кармелюка,18  смт.Вороновиця. 

  3.Гр. Пондо  Віктору  Анатолійовичу здійснити  реєстрацію земельної  ділянки    

  площею 0,1392га для будівництва і обслуговування  жилого  будинку, господарських     

  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:005:0315 та  0,2119 га для  

  ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер   

  0520655300:02:005:0315  по   вулиці  Кармелюка,18  смт.Вороновиця    відповідно   

  вимог  діючого  законодавства.   

  4. Гр.Пондо  В.А.  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.Козака  Сергія  

Володимировича  вул.Набережна,33 с.Комарів,  виготовлену  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.12,118,121,186 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. Козака  Сергія  Володимировича   

згідно  рішення  55 сесії  08  скликання   Вороновицької  селищної  ради  від  

30.07.2020 року,  а  саме:  0,6400 га. 

2.Передати  у  власність гр.Козаку  Сергію  Володимировичу  земельні    ділянки   

загальною  площею – 0,6400га  із  них: 0,2500га  для   будівництва   і 

обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   

кадастровий  номер  0520682400:02:008:0120  та 0,3900 га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0520682400:02:008:0126    по   вулиці  Набережна,33  с.Комарів. 

3.Гр. Козаку  Сергію  Володимировичу    здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

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

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер 0520682400:02:008:0120  

та 0,3900 га  для   ведення     особистого  селянського   господарства  кадастровий  

номер  0520682400:02:008:0126   по   вулиці  Набережна,33   с.Комарів   відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

    4. Гр.Козаку  С.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.Гуменюк  Ольги  Іванівни  

с.Гуменне  вул.Корольова,61а,  виготовлену  ПП  ЦЕП «Сервіс-Центр»,  враховуючи  

погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  

ст.12,118,121,186 Земельного  кодексу  України  та    п. 34  ч.1 ст.26 Закону  України  

„Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   селищна рада            

 

                                                      ВИРІШИЛА: 
 
 1.   Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

     меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Гуменюк  Ользі  Іванівні     

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення  55 сесії   08  скликання   Вороновицької   

 селищної  ради  від  30.07.2020 року  в  частині  площі  земельної  ділянки  та     

 земельно-облікові   документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в    

 натурі,  а  саме:  0,2948 га. 

 2.Передати  у  власність гр.Гуменюк  Ользі  Іванівні  земельну ділянку    площею –      

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

 будівель  і   споруд   кадастровий  номер  0520681400:02:001:0241 та 0,0448 га  для    

    ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер    

    0520682400:02:001:0243  по  вулиці  Корольова,61а  с.Гуменне. 

 3.Гр.Гуменюк  Ользі  Іванівні   здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  площею      

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

   будівель  і   споруд   кадастровий  номер 0520681400:02:001:0241 та  0,0448 га   

   для  ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер      

   0520682400:02:001:0243 по вулиці Корольова,61а відповідно вимог діючого  

законодавства.   

  4. Гр. Гуменюк  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.Гуменюка  Василя  

Валерійовича  с.Гуменне  вул.Корольова,65, вул.Корольова, виготовлену  ПП  ЦЕП 

«Сервіс-Центр»,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121,186 Земельного  кодексу  України  

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

селищна рада                                  

                                                     ВИРІШИЛА: 
 1.   Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

     меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Гуменюка  Василя  Валерійовича     

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення  41 сесії  7  скликання   Гуменської  сільської  

 ради  від  06.11.2019 року  в  частині  площі  земельної  ділянки  та  земельно-облікові     

 документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в   натурі,  а  саме:    

 0,6105 га. 

 2.Передати у власність гр.Гуменюку Василю Валерійовичу земельну ділянку     

 площею: –  0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,    

 господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер  0520681400:02:001:0248 та  

 0,2217 га  для   ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер    

 0520682400:02:001:0250  по  вулиці  Корольова,65,  0,1388 га  для   ведення    

 особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер    0520682400:02:001:0249   

 по  вулиці  Корольова  с.Гуменне. 

 3.Гр.Гуменюку  Василю  Валерійовичу  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки    

 площею: 0,2500га  для   будівництва    і обслуговування   жилого   будинку,    

 господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер 0520681400:02:001:0248 та     

 0,2217 га  для   ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер    

 0520682400:02:001:0250  по  вулиці  Корольова,65,  0,1388 га  для   ведення    

 особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер    0520682400:02:001:0249   

 по  вулиці  Корольова  с.Гуменне  відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

  4. Гр.Гуменюку  В.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.Лесик  Тетяни  Іванівни  

с.Гуменне  вул.Корольова,65, вул.Корольова,10-а, виготовлену  ПП  ЦЕП «Сервіс-

Центр»,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121,186 Земельного  кодексу  України  

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

селищна рада                                  

                                                     ВИРІШИЛА: 
 

 1.   Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   

     меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  

                  гр.Лесик  Тетяни  Іванівни     

 згідно   рішення 55 сесії 08  скликання  Вороновицької  селищної  ради  від 30.07.2020   

 року,  а  саме:    0,4500 га. 

 2.Передати у власність гр.Лесик  Тетяні  Іванівні земельну ділянку площею: –    

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

 будівель  і   споруд   кадастровий  номер  0520681400:02:001:0245 та  0,2000 га  для     

 ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер    

 0520682400:02:001:0247  по  вулиці  Корольова,10-а  с.Гуменне. 

 3.Гр.Лесик  Тетяні  Іванівні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  площею:   

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

 будівель  і   споруд   кадастровий  номер 0520681400:02:001:0248 та  0,2000 га  для    

 ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер    

 0520682400:02:001:0247  по  вулиці  Корольова,10-а  с.Гуменне  відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

  4. Гр.Лесик  Т.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.Гуменюка  Василя  

Валерійовича  с.Гуменне  вул.Корольова,65, вул.Корольова, виготовлену  ПП  ЦЕП 

«Сервіс-Центр»,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121,186 Земельного  кодексу  України  

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

селищна рада                               ВИРІШИЛА: 
 1.   Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж   

 земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Тихун  Тамари  Петрівни  згідно     

 рішення  42 сесії  7  скликання   Гуменської  сільської  ради  від 106.12.2019 року,   

 а  саме:  1,1600 га. 

 2.Передати у власність гр.Тихун  Тамарі  Петрівні земельну ділянку  площею: –   

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

 будівель  і   споруд   кадастровий  номер  0520681400:02:002:0190 та  0,3800 га  для     

 ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер    

 0520682400:02:002:0189  по вулиці  Л.Українки,46,  0,1500га  для  ведення особистого    

 селянського  господарства  кадастровий  номер  0520682400:02:001:0244 по  вулиці   

 Корольова,   0,3800 га  для   ведення  особистого  селянського  господарства   

 кадастровий  номер   0520682400:02:002:0191 по  вулиці Л.Українки  с.Гуменне. 

 3.Гр.Тихун  Тамарі  Петрівні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки    

 площею: 0,2500га  для   будівництва    і обслуговування   жилого   будинку,    

 господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер  0520681400:02:002:0190 та   

 0,3800 га  для   ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер    

 0520682400:02:002:0189  по вулиці  Л.Українки,46,  0,1500га  для  ведення особистого    

 селянського  господарства  кадастровий  номер  0520682400:02:001:0244 по  вулиці    

 Корольова,   0,3800 га  для   ведення  особистого  селянського  господарства    

 кадастровий  номер   0520682400:02:002:0191 по  вулиці Л.Українки  с.Гуменне 

 відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

 4. Гр.Тихун  Т.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  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.Залізняк Василю 

Володимировичу  с.Михайлівка  провулок Вишневий,14, вул.Левадна, виготовлену  

ПП  ЦЕП «Сервіс-Центр»,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  

землі  і  землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  

з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121,186 Земельного  кодексу  України  

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

селищна рада                               ВИРІШИЛА: 
 1.   Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж   

 земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Залізняк  Василя  Володимировича      

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення  39 сесії  7  скликання   Гуменської  сільської  

 ради  від  26.07.2019 року  в  частині  площі  земельної  ділянки  та  земельно-облікові     

 документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  визначених  в   натурі,  а  саме:    

 0,5325 га. 

 2.Передати у власність гр.Залізняк Василю Володимировичу земельну ділянку    

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

 будівель  і  споруд  кадастровий  номер  0520681400:02:005:0316 та  0,0806га  для     

 ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер    

 0520682400:02:005:0317 по провулку Вишневий,14, 0,2019га  для  ведення особистого    

 селянського  господарства  кадастровий  номер  0520682400:02:005:0318 по вулиці  

Левадна  с.Михайлівка. 

 3.Гр.Залізняк Василю Володимировичу   здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки    

 площею: 0,2500га  для   будівництва    і обслуговування   жилого   будинку,    

 господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер  0520681400:02:005:0316 та   

 0,0806 га  для   ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер    

 0520682400:02:005:0317 по провулку  Вишневий,14, 0,2019га для  ведення особистого    

 селянського  господарства  кадастровий  номер  0520682400:02:005:0318  по  вулиці    

 Левадна  с.Михайлівка  відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

 4. Гр.Залізняк  В.В.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   цільового     

 призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного    кодексу   України. 

 

 

 СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                                         О.Г.КОВІНЬКО       
 


