
 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

РІШЕННЯ № 
 

07 липня  2021 року                                                             12  сесія  VIII  скликання 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
Розглянувши заяву гр.Гуменюка Вячеслава Володимировича про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 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”, постанови КМУ від 

16.11.2020 року №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 

земельних відносин», Закону України 1423-IX «Про внесення деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин», селищна рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр.Гуменюку Вячеславу Володимировичу  на виготовлення 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,16 

га для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності с.Гуменне (масив 

кад.№0520681400:01:006:0275). 

 

2. Гр.Гуменюку В.В. 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 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 
 

 07 липня  2021 року                                                         12 сесія  VIII  скликання 

 

 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  
 документації  із    землеустрою щодо  встановлення 
 меж земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр. Остапчук Марії Іванівни   про  надання  дозволу   на   

виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж  земельної  ділянки  в  натурі  , керуючись  п.б.  ст.12, ст.116,121  

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

самоврядування  в  Україні”, селищна   рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.   Надати  дозвіл  гр. Остапчук Марії Іванівні  на виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі площею  0,25 га    для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по  провулку Лесі Українки, 2  с. Гуменне. 

 

2. Гр. Остапчук М.І. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  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 № 
 

07 липня  2021 року                                                              12 сесія  VIII  скликання 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
Землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 
 
Розглянувши заяву гр.Остапчук Марії Іванівни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 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”, постанови КМУ від 

16.11.2020 року №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 

земельних відносин», Закону України 1423-IX «Про внесення деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр.Остапчук Марії Іванівні  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,20 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Гуменне (масив 

кад.№0520681400:01:006:0263). 

 

2. Гр.Остапчук М.І.. 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 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  № 
 

07 липня 2021 року                                                             12  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. Тороус 

Василя Васильовича    вул. Ковпака, 26  с. Михайлівка, виготовлену  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  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  гр. Тороус Василя 

Васильовича  згідно  рішення  5 сесії  VIII  скликання   Вороновицької  

селищної  ради  від  25.03.2021 року,  а  саме:  0,5000 га. 

2.Передати  у  власність гр.Тороус Василю Васильовичу  земельні    ділянки   

загальною  площею – 0,5000га  із  них: 0,2500га  для   будівництва   і 

обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   

кадастровий  номер  0520681400:02:004:0105  та 0,2500 га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0520681400:02:004:0104    по   вулиці  Ковпака, 26  с. Михайлівка. 

3.Гр. Тороус василю Васильовичу   здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

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

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер 

0520681400:02:004:0105 та 0,2500 га  для   ведення     особистого  селянського   

господарства  кадастровий  номер  0520681400:02:004:0104  по   вулиці  

Ковпака, 26   с. Михайлівка   відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4. Гр.Тороус Василю 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 № 
 

07 липня  2021 року                                                              12 сесія  VIII  скликання 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню 
земельної ділянки у власність 
 
Розглянувши заяву гр.Гаєвик Ірини  Василівни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 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”, постанови КМУ від 

16.11.2020 року №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 

земельних відносин», Закону України 1423-IX «Про внесення деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр.Гаєвик Ірині Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Гуменне (масив 

кад.№0520681400:01:006:0291). 

 

2. Гр.Гаєвик І.В.  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 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 № 
 

07 липня  2021 року                                                              12 сесія  VIII  скликання 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
Розглянувши заяву гр.Кравченко Олени Іванівни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 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”, постанови КМУ від 

16.11.2020 року №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 

земельних відносин», Закону України 1423-IX «Про внесення деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр.Кравченко Олені Іванівні  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Гуменне (масив 

кад.№0520681400:01:006:0291). 

 

2. Гр.Кравченко О.І. 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 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 № 
 

07 липня  2021 року                                                              12 сесія  VIII  скликання 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 
 
Розглянувши заяву гр.Паляниці Михайла Васильовича  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 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”, постанови КМУ від 

16.11.2020 року №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 

земельних відносин», Закону України 1423-IX «Про внесення деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр.Паляниці Михайлу Васильовичу  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Гуменне (масив 

кад.№0520681400:01:006:0291). 

 

2. Гр.Паляниці М.В. 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 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 № 
 

 07 липня  2021 року                                                             12 сесія  VIII  скликання 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту  
землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 
 
Розглянувши заяву гр.Пукало Василя Михайловича про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 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”, постанови КМУ від 

16.11.2020 року №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 

земельних відносин», Закону України 1423-IX «Про внесення деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр.Пукало Василю Михайловичу  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Гуменне (масив 

кад.№0520681400:01:006:0291). 

 

2. Гр.Пукало В.М. 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 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 № 
 

 07 липня  2021 року                                                             12 сесія  VIII  скликання 

 
  Про  розгляд  заяви  гр.Пастуха  В.І. 
 
       Розглянувши  заяву гр.Пастуха Василя Івановича  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у   

власність,  керуючись ст.38, 83, ч.7 ст. 118,  Земельного кодексу України, 

пункту 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

селищна рада 
  

                                                 ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити  гр.Пастуху Василю Івановичу в надані дозволу на  виготовлення    

проекту   землеустрою   по  відведенню  земельної  ділянки  у   власність   

площею  0,12га  для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруді   по  вулиці  Шкільна,28  в  межах  

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

в  зоні   земель сільськогосподарського призначення   згідно  плану  зонування  

території  с.Михайлівка (245.2015-ЗТ). 

 

2.    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 № 
 

07 липня  2021 року                                                              12 сесія  VIII  скликання 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту  
землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 
 
Розглянувши заяву гр.Галунко Галини Петрівни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 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”, постанови КМУ від 

16.11.2020 року №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 

земельних відносин», Закону України 1423-IX «Про внесення деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр.Галунко Галині Петрівні на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,50 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Гуменне (масив 

кад.№0520681400:01:006:0266). 

 

2. Гр.Галунко  Г.П. 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 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 № 
 

07 липня  2021 року                                                              12 сесія  VIII  скликання 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення технічної  документації 
із  землеустрою щодо  встановлення  меж земельних  ділянок   
в  натурі  (на  місцевості) 

 
    Розглянувши  заяву  гр. Крижанівської Марії Леонтіївни  про  надання  

дозволу   на   виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (свідоцтво про право на 

спадщину за законом від 11.11.2020 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 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.   Надати  дозвіл  гр. Крижанівській Марії Леонтіївні на виготовлення 

технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  в  натурі площею  0,75 га  в  т.ч.: 0,25 га для  будівництва  та  

обслуговування   жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд   та  0,30 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці  Мирна , 27 

та 0,20 га для ведення особистого селянського господарства по вулиці Мирна, 

б/н с. Михайлівка. 

 

2. Гр. Крижанівській М.Л. погодити  технічну документацію  із  землеустрою 

щодо  встановлення  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 
 

07 липня  2021 року                                                         12 сесія  VIII  скликання 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із     
землеустрою щодо  встановлення  меж земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр. Марценюка Володимира Васильовича   про  надання  

дозволу   на   виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (свідоцтво про право на 

спадщину за законом від 20.07.2011 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 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.   Надати  дозвіл  гр. Марценюку Володимиру Васильовичу на виготовлення 

технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  

ділянки  в  натурі площею  0,45 га  в  т.ч.: 0,25 га для  будівництва  та  

обслуговування   жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд   та  0,20 

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці  Мічуріна , 

27  с. Гуменне. 

 

2. Гр. Марценюку В.В. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  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  №  
 

07 липня 2021 року                                                            12  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. 

Кожушної Наталії Лівонівни     вул. Шевченка, 51  с. Михайлівка, виготовлену  

ЮЗС «Альянс»,     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. Кожушної Наталії 

Лівонівни згідно  рішення  3 сесії  VIII  скликання   Вороновицької  селищної  

ради  від  28.01.2021 року,  а  саме:  0,5000 га. 

2.Передати  у  власність гр.Кожушній Наталії Лівонівні  земельні    ділянки   

загальною  площею – 0,5000га  із  них: 0,2500га  для   будівництва   і 

обслуговування   жилого   будинку,  господарських   будівель  і   споруд   

кадастровий  номер  0520681400:02:006:0204  та 0,2500 га  для   ведення     

особистого  селянського   господарства  кадастровий  номер  

0520681400:02:006:0203    по   вулиці  Шевченка, 51  с. Михайлівка. 

3.Гр. Кожушній  Наталії Лівонівні    здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

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

господарських   будівель  і   споруд   кадастровий  номер 

0520681400:02:006:0204 та 0,2500 га  для   ведення     особистого  селянського   

господарства  кадастровий  номер  0520681400:02:006:0204  по   вулиці  

Шевченка, 51   с. Михайлівка   відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4. Гр.Кожушній Н.Л.   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  №  
   
07 липня 2021 року                                                              12 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. 

Кожушного Степана Васильовича      вул. Шевченка, 49  с. Михайлівка, 

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  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)   гр.Кожушному Степану 

Васильовичу та  внести  часткові  зміни  до   рішення  3 сесії  VIII  скликання   

Вороновицької  селищної  ради  від  28.01.2021 року в  частині  площі  

земельної  ділянки  та    земельно-облікові   документи  відповідно  до   

фактичних   розмірів,  визначених  в    натурі,  а  саме:  0,4990 га. 

 2.Передати  у  власність гр.Кожушному Степану Васильовичу  земельну 

ділянку    площею –   0,2500га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   

будинку,  господарських будівель і споруд кадастровий  номер  

0520681400:02:006:0205 та 0,2490 га  для     ведення  особистого  селянського  

господарства  кадастровий  номер 0520682400:02:006:0206  по  вулиці  

Шевченка,49 с.Михайлівка. 

 3.Гр.Кожушному Степану Васильовичу  здійснити   реєстрацію   земельної  

ділянки  площею  0,2500га  для   будівництва    і обслуговування   жилого   

будинку,  господарських    будівель  і   споруд   кадастровий  номер 

0520681400:02:006:0205 та  0,2490 га   для  ведення  особистого  селянського  

господарства  кадастровий  номер 0520682400:02:006:0206 по вулиці 

Шевенка,49 відповідно вимог діючого  законодавства.   

  4. Гр. Кожушному 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  № 
 

07 липня  2021 року                                                        12 сесія  VIII  скликання 

 

     
Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із        
землеустрою щодо  встановлення  меж земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр. Ковальчук Катерини Петрівни   про  надання  

дозволу   на   виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі, керуючись  п.б.  ст.12, 

ст.116,121  Земельного  Кодексу  України,  п.34  ч.1 ст.26  Закону   України  

“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.   Надати  дозвіл  гр. Ковальчук Катерині Петрівні  на виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі площею  0,36 га    для  ведення  особистого  селянського  господарства  

по  вулиці  Мічуріна , б/н  с. Гуменне. 

 

2. Гр. Ковальчук К.П. погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо  

встановлення  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  №  
   
  07 липня 2021 року                                                          12 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. 

Костенко Лесі Олексіївни      вул. Марценюка, 11  с. Гуменне, виготовлену  ДП 

«Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,     

враховуючи   погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами    та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  

з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121,186 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.Костенко Лесі Олексіївні 

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення  47 сесії  08  скликання   

Вороновицької  селищної  ради  від  25.02.2020 року в  частині  площі  

земельної  ділянки  та    земельно-облікові   документи  відповідно  до   

фактичних   розмірів,  визначених  в    натурі,  а  саме:  0,2830 га. 

 2.Передати  у  власність гр.Костенко Лесі Олексіївні  земельну ділянку    

площею –   0,1876 га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських будівель і споруд кадастровий  номер  0520681400:02:007:0123 

по  вулиці  Марценюка, 11, та 0,0954 га  для     ведення  особистого  

селянського  господарства  кадастровий  номер 0520682400:02:007:0118  по  

вулиці Марценюка , б/н  с.Гуменне. 

 3.Гр.Костенко Лесі Олексіївні  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  

площею  0,1876 га  для   будівництва     і обслуговування   жилого   будинку,  

господарських будівель і споруд кадастровий  номер  0520681400:02:007:0123 

по  вулиці  Марценюка, 11, та 0,0954 га  для     ведення  особистого  

селянського  господарства  кадастровий  номер 0520682400:02:007:0118  по  

вулиці Марценюка , б/н  с.Гуменне відповідно вимог діючого  законодавства.   

  4. Гр. Костенко Л.О.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   

цільового     призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного    кодексу   

України. 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО  
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН В 
ОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ № 
07 липня 2021 року                                                              12 сесія VIII скликання  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність  
 
Розглянувши клопотання гр.Кушніра Юрія Івановича щодо затвердження 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність, 

виготовлений ФОП Рабченюк Д.І., керуючись ст.12,ст.81, ст.116,118,121,186, 

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

самоврядування в Україні”, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  

власність гр.Кушніра Юрія Івановича  для ведення особистого селянського 

господарства вул.Мирна, б/н с.Михайлівка.  

 

2. Передати у власність гр.Кушніру Юрію Івановичу ділянку площею – 0,2843 

га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0520681400:02:006:0207 вул.Мирна,б/н с.Михайлівка.  

 

3.Гр.Кушніру Юрію івановичу здійснити реєстрацію правовстановлюючого 

документу на земельну ділянку площею 0,2843га для ведення особистого 

селянського господарства кадастровий номер 0520681400:02:006:0207 

вул.Мирна,б/н с.Михайлівка відповідно вимог діючого законодавства. 

 

 4. Гр.Кушнір Ю.І. використовувати земельну ділянку відповідно до цільового 

призначення згідно вимог Земельного кодексу України. 

 

 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання 

земельних відносин.  

 

CЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 
 

 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

РІШЕННЯ  № 
   
07 липня 2021 року                                                              12 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.Лопушняк Олега В’ячеславовича      вул. Левадна, 23  с. Михайлівка, 

виготовлену ДП «Поділлягеодезкартографія»,     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.Лопушняк Олегу В’ячеславовичу  

 та  внести  часткові  зміни  до   рішення  14 сесії  6  скликання   Гуменської 

сільскої ради  від  20.01.2012 року в  частині  площі  земельної  ділянки  та    

земельно-облікові   документи  відповідно  до   фактичних   розмірів,  

визначених  в    натурі,  а  саме:  0,5009 га. 

 2.Передати  у  власність гр.Лопушняк Олегу В’ячеславовичу  земельну ділянку    

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

господарських будівель і споруд кадастровий  номер  0520681400:02:005:0260 

та 0,1703 га  для     ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер 0520682400:02:005:0261  по  вулиці  Левадна,23 та 0,0806 га   

для     ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер 

0520682400:02:005:0262  по  вулиці  Левадна, б/н,  с.Михайлівка. 

 3.Гр.Лопушняк Олегу В’ячеславовичу   здійснити   реєстрацію   земельної  

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

господарських будівель і споруд кадастровий  номер  0520681400:02:005:0260 

та 0,1703 га  для     ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер 0520682400:02:005:0261  по  вулиці  Левадна,23,  та 0,0806 

га   для     ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер 

0520682400:02:005:0262  по  вулиці  Левадна, б/н,  с.Михайлівка 

відповідно вимог діючого  законодавства.   

  4. Гр. Лопушняк О.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 
 

07 липня  2021 року                                                         12 сесія  VIII  скликання 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із     
землеустрою щодо  встановлення  меж земельних  ділянок  в  натурі   
(на  місцевості) 
 
    Розглянувши  заяву  гр. Іванчика Романа Васильовича   про  надання  дозволу   

на   виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж  земельної  ділянки  в  натурі  (свідоцтво про право на спадщину за 

законом від 26.06.2021 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 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.   Надати  дозвіл  гр. Іванчик Роману Васильовичу на виготовлення технічної  

документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  

натурі площею  0,58 га  в  т.ч.: 0,25 га для  будівництва  та  обслуговування   

жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд   та  0,33 га  для  ведення  

особистого  селянського  господарства  по  вулиці  Ковпака, 17  с. Михайлівка. 

 

2. Гр.Іванчик Роману Васильовичу погодити  технічну документацію  із  

землеустрою щодо  встановлення  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   
 
 

 
      


