
                                                                                                                                                      

           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.Чубатюка  Сергія  Васильовича  

с.Степанівка  вул.Соборна,9  виготовлену  ФОП  Костюк  Олександром  

Ананійовичом  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. Чубатюку  Сергію 

Васильовичу  згідно  рішення  26  сесії  7 скликання  від  26.06.2019  року 

Степанівської  сільської  ради. 

2.Передати  у  власність  гр.Чубатюку  Сергію  Васильовичу  земельні   ділянки     

площею  0,34  га  в  т.ч.: 0,2500   га  для   будівництва  і  обслуговування   жилого   

будинку,господарських будівель  і  споруд  кадастровий  номер  

0520687600:02:003:0193  по вул.Соборна,9  с. Степанівка  та  0,0900  га  для  

ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  

0520687600:02:003:0192  по вул.Соборна,9  с. Степанівка. 

3.Гр.Чубатюку  Сергію  Васильовичу  здійснити   реєстрацію   земельних  ділянок  

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

господарських  будівель  і  споруд  кадастровий  номер  0520687600:02:003:0193  

по вул.Соборна,9  с. Степанівка  та  0,0900  га  для  ведення  особистого  

селянського  господарства  кадастровий  номер  0520687600:02:003:0192  по 

вул.Соборна,9  с. Степанівка  відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Чубатюку Сергію Васильовичу 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  проекту  землеустрою  по   
   відведенню  земельнихї  ділянок  в  оренду 
 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Лисої  Лідії  Григорівни     щодо  надання  дозволу  на  

виготовлення   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  в  

оренду  по  вулиці  Шевченка, б/н  с.Степанівка  та  по  вулиці  Колгоспна,б/н, 

керуючись  п.б  ст.12, ст.12,ст.93,123,124   Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1  

ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», селищна   

рада  

 

ВИРІШИЛА : 
 
1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  проекту  землеустрою  гр.Лисій  Лідії  

Григорівні  щодо  відведення  земельної  ділянки   в  оренду   площею  0,62  га  в 

т.ч.: 0,54га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  

вул.Шевченка,б/н  та  0,08  га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  по  вул.Колгоспна,б/н с.Степанівка. 

2.Гр.Лисій  Лідії  Григорівні  погодити  проект  землеустрою  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   
проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  власність 
 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Лисої  Марії  Іванівни   щодо  надання  дозволу  на  

виготовлення   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  

власність  по  вулиці  Конституційна  с.Степанівка  та   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  

 

                                                           ВИРІШИЛА : 
 
1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  проекту  землеустрою  гр.Лисій  Марії  

Іванівні  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  площею  0,25  га   для   

будівництва  і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських  будівель  і  

споруд   по  вул.Конституційна,20    с.Степанівка  

2.Гр.Лисій  Марії  Іванівні  погодити  проект  землеустрою  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  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Штурмі  Емілії  Василівні  

с.Побережне  вул.Зарічна,49  виготовлену  ФОП  Матвійчук  Галиною  Петрівною  

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.Штурмі  Емілії  Василівні  

згідно  рішення  36  сесії  7 скликання  від  05.03.2020  року  Побережненської 

сільської  ради. 

2.Передати  у  власність  гр.Штурмі  Емілії  Василівні  земельні   ділянки     

площею  0,4000  га  в  т.ч.: 0,2500   га  для   будівництва  і  обслуговування   

жилого   будинку,  господарських  будівель  і  споруд  кадастровий  номер  

0520685400:02:001:0214  с.Побережне  по  вул.Зарічна,49  та  0,1500  га  для  

ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  

0520685400:02:001:0215  по вул.Зарічна,49  с.Побережне. 

3.Гр.Штурмі  Емілії  Василівні  здійснити   реєстрацію   земельних  ділянок  

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

господарських  будівель  і  споруд  кадастровий  номер  0520685400:02:001:0214    

по вул.Зарічна,49  с.Побережне  та  0,1500  га  для  ведення  особистого  

селянського  господарства  кадастровий  номер  0520685400:02:001:0215  по 

вул.Зарічна,49  с.Побережне  відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Штурмі  Емілії  Василівні  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)  у  спільну  
сумісну  власність 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  у  спільну  сумісну  власність 

гр.Шинкарук  Анатолія  Васильовича  та  гр.Дацюк  Ніни  Василівни  

с.Кордишівка  вул.І.Стаднюка,22  виготовлену  ФОП  Матвійчук  Галиною  

Петрівною  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) у  спільну  сумісну  власність 

гр.Шинкарук  Анатолію  Васильовичу  та  гр.Дацюк  Ніні  Василівні  згідно  

рішення  39  сесії  7 скликання  від  02.10.2020  року  Побережненської сільської  

ради. 

2.Передати  у  спільну  сумісну  власність  гр.Шинкарук  Анатолію  Васильовичу  

та  гр.Дацюк  Ніні  Василівні  земельні   ділянки  площею  0,6507  га  в  т.ч.: 0,2500   

га  для   будівництва  і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських  

будівель  і  споруд  кадастровий  номер  0520685400:03:003:0071  с.Кордишівка  

по  вул.І.Стаднюка,22  та  0,4007  га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  кадастровий  номер  0520685400:03:003:0070  по вул.І.Стаднюка,22  

с.Кордишівка. 

3.Гр.Шинкарук  Анатолію  Васильовичу  та  гр.Дацюк  Ніні  Василівні  здійснити   

реєстрацію   земельних  ділянок  площею  0,2500   га  для   будівництва  і  

обслуговування   жилого   будинку,  господарських  будівель  і  споруд  

кадастровий  номер  0520685400:03:003:0071  по вул.І.Стаднюка,22  с.Кордишівка  

та  0,4007  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  

номер 0520685400:03:003:0070  по вул.І.Стаднюка,22  с.Кордишівка  відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Шинкарук  Анатолію  Васильовичу  та  гр.Дацюк  Ніні  Василівні  

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  по  
встановленню  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Клименкової  Надії  Михайлівни  щодо   надання  

дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  

земельної  ділянки  по  провул.Лісовий, б/н  с.Кордишівка  та  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  

 

                                                       ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  гр.Клименковій  Надії  

Михайлівні  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  площею 0,12  га   для 

ведення  індивідуального  садівництва  по  провул.Лісовий,б/н  с.Кордишівка. 

2. Гр.Клименковій  Надії  Михайлівні  погодити  технічну  документацію  по 

встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  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  по  
встановленню  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Поляк  Анатолія  Івановича    щодо  надання  дозволу  на  

виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  

по  вул.Зарічна,59  с.Побережне  та  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  

 

                                                      ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  гр.Поляк  Анатолію  

Івановичу  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  площею 0,19  га  для   

будівництва  і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських  будівель  і  

споруд  вул.Зарічна,59  с.Побережне. 

2. Гр.Поляк  Анатолію  Івановичу  погодити  технічну  документацію  по 

встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  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  по  
встановленню  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Жученко  Людмили  Володимирівни   щодо  надання  

дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  

земельної  ділянки  по  вул.Шевченка,19  с.Кордишівка  та  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  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  гр.Жученко  Людмилі  

Володимирівні  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  площею 0,2270  га   

для   будівництва  і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських  будівель  

і  споруд  вул.Шевченка,19  с.Кордишівка. 

2. Гр.Жученко  Людмилі  Володимирівні  погодити  технічну  документацію  по 

встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  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.Ткачуку  Віктору  Олексійовичу  

на  території  Вороновицької  селищної  ради  в  с.Степанівка    виготовлену  

державним  підприємством «Вінницьким  науково-дослідним  та  проектним  

інститутом  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр. Ткачуку  Віктору  

Олексійовичу  згідно  рішення  5  сесії  8  скликання  від  25.03.2021  року 

Вороновицької  селищної  ради. 

2.Передати  у  власність  гр.Ткачуку  Віктору  Олексійовичу  земельну   ділянку    

площею  0,5099 га для  ведення  товарного сільськогогосподарського виробництва  

кадастровий  номер  0520687600:01:002:0145  в  с. Степанівка  на  території  

Вороновицької  селищної  ради. 

3.Гр.Ткачуку  Віктору  Олексійовичу  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки 

площею 0,5099   га для  ведення  товарного  сільськогогосподарського  

виробництва  кадастровий  номер  0520687600:01:002:0145  в  с. Степанівка  на  

території  Вороновицької  селищної  ради  відповідно  вимог  діючого  

законодавства. 

4.Гр.Ткачуку  Віктору  Олексійовичу 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 надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  по  
встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Пацалюк  Володимира  Анатолійовича    щодо надання  

дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  

земельної  ділянки  по  вул.Лялі-Ратушної,35  с.Степанівка  та  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  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  гр.Пацалюк  

Володимиру  Анатолійовичу по  встановленню  меж  земельної  ділянки  площею 

0,25  га   для   будівництва  і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських  

будівель  і  споруд  вул.Лялі-Ратушної,35  с.Степанівка. 

2. Гр.Пацалюк  Володимиру  Анатолійовичу  погодити  технічну  документацію  

по встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  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.Волошину  Юрію  Олексійовичу  

с.Побережне  вул.Шевченка,б/н  виготовлену  ФОП  Матвійчук  Галиною  

Петрівною  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.Волошин  Юрію  

Олексійовичу згідно  рішення   39 сесії  7 скликання  від  02.10.2020  року  

Побережненської сільської  ради. 

2.Передати  у  власність  гр.Волошин  Юрію  Олексійовичу  земельну   ділянку    

площею  0,2171  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520685400:02:004:0083  по вул.Шевченка,б/н  с.Побережне. 

3.Гр.Волошин  Юрію  Олексійовичу  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки 

площею 0,2171  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520685400:02:004:0083  по вул.Шевченка,б/н  с.Побережне  

відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Волошин  Юрію  Олексійовичу  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.Волошин  Миколі  Юрійовичу  

с.Побережне  вул.Шевченка,б/н  виготовлену  ФОП  Матвійчук  Галиною  

Петрівною  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.Волошин  Миколі  

Юрійовичу  згідно  рішення    39 сесії  7 скликання  від  02.10.2020  року  

Побережненської сільської  ради. 

2.Передати  у  власність  гр.Волошин  Миколі  Юрійовичу  земельну   ділянку    

площею  0,3000 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520685400:02:004:0082  по вул.Шевченка,б/н  с.Побережне. 

3.Гр.Волошин  Миколі  Юрійовичу  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки 

площею 0,3000га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520685400:02:004:0082  по вул.Шевченка,б/н  с.Побережне  

відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Волошин  Миколі  Юрійовичу  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.Гуменному  Івану  Геннадійовичу  

с.Побережне  вул.Шевченка,б/н  виготовлену  ФОП  Матвійчук  Галиною  

Петрівною  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”, с е л и щ н а  р а д а 

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Гуменному  Івану  

Геннадійовичу  згідно  рішення    сесії  7 скликання  від  26.06.2019  року  

Побережненської сільської  ради. 

2.Передати  у  власність  гр.Гуменному  Івану  Геннадійовичу  земельну   ділянку    

площею  0,1179га для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520685400:02:004:0084  по вул.Шевченка,б/н  с.Побережне. 

3.Гр.Гуменному  Івану  Геннадійовичу  здійснити   реєстрацію   земельної  

ділянки площею 0,1179  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520685400:02:004:0084  по вул.Шевченка,б/н  с.Побережне  

відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Гуменному  Івану  Геннадійовичу  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 надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  по  
встановленню  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Никончук  Олександри  Петрівни  щодо  надання  

дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  

земельних  ділянок по  вул.Гагаріга,1  та  вул.Гагаріна,б/н  с.Кордишівка  та  

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»,с е л и щ н а   р 

а д а  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  гр.Никончук  

Олександрі  Петрівні  по  встановленню  меж  земельних  ділянок    площею        

0,58  га  в т.ч.: 0,25 га  для   будівництва  і  обслуговування   жилого   будинку,  

господарських  будівель  і  споруд  вул.Гагаріна,1  с.Кордишівка  та  0,33  га  для  

ведення  особистого  селянського  господарства  вул.Гагаріна,б/н  с.Кордишівка. 

2. Гр.Никончук  Олександрі  Петрівні  погодити  технічну  документацію  по 

встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  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  по  
встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Дарнопук  Олени  Анатоліївни     щодо  надання  дозволу  

на  виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельної  

ділянки  по  вул.Шевченка,б/н  с.Побережне  та  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  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  гр.Дарнопук  Олені  

Анатоліївні по  встановленню  меж  земельної  ділянки  площею 0,15  га для  

ведення  особистого  селянського  господарства  по  вул.Шевченка,б/н  

с.Побережне. 

2. Гр.Дарнопук  Олені  Анатоліївні  погодити  технічну  документацію  по 

встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  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  по  
встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Чубатюк  Ольги  Анатоліївни    щодо  надання  дозволу  

на  виготовлення  технічної  документації  щодо встановленню  меж  земельної  

ділянки  по  вул.Сонячна,б/н  с.Степанівка  та  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  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  гр.Чубатюк  Ользі  

Анатоліївні  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  площею 0,20  га   для   

будівництва  і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських  будівель  і  

споруд  вул.Сонячна,б/н  с.Степанівка. 

2. Гр.Чубатюк  Ользі  Анатоліївні погодити  технічну  документацію  по 

встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  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  №__ 

24  червня  2021 року                                                                9 сесія  VIII  скликання 

 

Про надання  дозволу  на  виготовлення   
проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  власність 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Гулеватого  Сергія  Тихоновича                                

щодо  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою  щодо  

відведення  земельної  ділянки  у  власність  по  вулиці  Шевченка,28  

с.Кордишівка  та   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  

                                                        

                                                          ВИРІШИЛА : 
 
1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  проекту  землеустрою  гр.Гулеватому  Сергію  

Тихоновичу  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  площею  0,36  га   

для ведення  особистого  селянського  господарства  по  вул.Шевченка,28  

с.Кордишівка.  

2.Гр.Гулеватому  Сергію  Тихоновичу  погодити  проект  землеустрою  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  двох  земельних  ділянок  в  натурі  
(на  місцевості)  у  спільну  сумісну  власність 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Чубатюк  Галини  Тихонівни  та  гр.Осипчук  Олени  

Кузьмівни  щодо  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації   із  

землеустрою  щодо  встановлення  меж  двох  земельних  ділянок  в  натурі  (на  

місцевості)  у  спільну  сумісну  власність  по  вул.Садова, 4  с. Степанівка    та  

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  

 

ВИРІШИЛА : 
 

1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  

гр.Чубатюк  Галині  Тихонівні  та  гр.Осипчук  Олені  Кузьмівні  щодо  

встановлення  меж  двох  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  у  спільну  

сумісну  власність площею 0,70 га в т.ч.: 0,25 га для будівництва  і  

обслуговування жилого   будинку,  господарських  будівель  і  споруд  

вул.Садова,4  с.Степанівка  та  0,45  га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  по  вул.Садова,4  с.Степанівка.    

2. Гр.Чубатюк  Галини  Тихонівни  та  гр.Осипчук  Олени  Кузьмівни погодити  

технічну  документацію  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  в  натурі  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  по  
встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) 
 
   Розглянувши  заяву  гр.Пльохіної  Ольги  Петрівни                               

щодо  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  по  

встановленню  меж  земельної  ділянки по  вул.Шевченка,б/н  с.Степанівка  та  

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», 

с е л и щ н а   р а д а  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  гр.Пльохіній  Ользі  

Петрівні  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  площею  0,50  га  в т.ч.: 

0,25 га  для   будівництва  і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських  

будівель  і  споруд  вул.Шевченка,б/н  с.Степанівка  та  0,25  га  для  ведення  

особистого  селянського  господарства  вул.Шевченка,б/н  с.Степанівка. 

2. Гр.Пльохіній  Ользі  Петрівні  погодити  технічну  документацію  по 

встановленню  меж  земельної  ділянки  в  натурі  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.Поліщук Миколі  Павловичу 

с.Степанівка вул.Конституційна,58  виготовлену  ФОП  Матвійчук  Галиною  

Петрівною  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”, с е л и щ н а  р а д а 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Поліщуку  Миколі  

Павловичу  згідно  рішення   8 сесії  7 скликання  від  16.06.2016  року  

Степанівської  сільської  ради. 

2.Передати  у  власність  гр.Поліщуку  Миколі  Павловичу  земельну   ділянку    

площею  0,2500  га  в  т.ч.: 0,2500  га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  кадастровий  номер  0520687600:02:007:0173  по 

вул.Конституційна,58  с.Степанівка. 

3.Гр.Поліщуку  Миколі  Павловичу  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки 

площею 0,2500  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520687600:02:007:0173  по вул.Конституційна,58  

с.Степанівка  відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Поліщуку  Миколі  Павловичу  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  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Новгородській  Ніні  

Харитонівні  с.Степанівка  вул.П.Колісника,25  та  вул.Сонячна,б/н  виготовлену  

ФОП  Матвійчук  Галиною  Петрівною  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”, с е л и щ н а  р а д а 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 
меж  двох  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) гр.Новгородській  Ніні  

Харитонівні  згідно  рішення  32  сесії  7 скликання  від  12.03.2020  року  

Степанівської   сільської  ради. 

2.Передати  у  власність  гр.Новгородській  Ніні  Харитонівні  земельні   ділянки     

площею  0,4781  га  в  т.ч.: 0,2488   га  для   будівництва  і  обслуговування   

жилого   будинку,  господарських  будівель  і  споруд  кадастровий  номер  

0520687600:02:006:0149  с.Степанівка  по  вул.П.Колісника,25  та  0,2293  га  для  

ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  

0520687600:02:005:0098  по вул.Сонячна,б/н  с.Степанівка. 

3.Гр.Новгородській  Ніні  Харитонівні  здійснити   реєстрацію   земельних  

ділянок  площею  0,2488   га  для   будівництва  і  обслуговування   жилого   

будинку,  господарських  будівель  і  споруд  кадастровий  номер  

0520687600:02:006:0149    по вул.П.Колісника,25  с.Степанівка  та  0,2293  га  для  

ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  

0520687600:02:005:0098  по вул.Сонячна,б/н  с.Степанівка  відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

4.Гр.Новгородській  Ніні  Харитонівні  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.Гулеватому  Сергію  Тихоновичу 

с.Кордишівка вул.Шевченка,28 виготовлену  Державним  підприємством 

«Вінницький  науково-дослідницький  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”, с е л и щ н а  р а д а 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Гулеватому  Сергію  

Тихоновичу  згідно  рішення   18 сесії  6  скликання  від  17.05.2012  року  

Побережненської  сільської  ради. 

2.Передати  у  власність  гр.Гулеватому  Сергію  Тихоновичу  земельну   ділянку    

площею  0,2500  га  в  т.ч.: 0,2500  га  для  будівництва  і  обслуговування   жилого   

будинку,  господарських  будівель  і  споруд   кадастровий  номер  

0520685400:03:002:0168  по вул.Шевченка,28  с.Кордишівка. 

3.Гр.Гулеватому  Сергію  Тихоновичу  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки 

площею 0,2500  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520685400:03:002:0168   по вул.Шевченка,28  с.Кордишівка  

відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр. Гулеватому  Сергію  Тихоновичу  використовувати  земельну  ділянку  

відповідно  до цільового  призначення  дотримуючись  вимог  Земельного кодексу  

України. 

 

 

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО         


