
                                                                                                                                                   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. Мельничука Дмитра Васильовича  про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 

83, ст. 116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Мельничуку Дмитру Васильовичу    на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,23 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка 

 (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Мельничуку Дмитру Васильовичу   погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07   липня 2021 року                                                                   12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
       Розглянувши заяву гр.Дідик Наталії Анатоліївни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Дідик Наталії Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою 

по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Дідик Наталії Анатоліївні   погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
                                                                                                                    
 
                                                                                                                                           



 

         ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

 07   липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Бігун Ірині Вікторівні  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. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Бігун Ірині Вікторівні  погодити проект землеустрою по відведенню земельної 

ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати на розгляд 

та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
                                                                                                                                               

 



     ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Нікітіч Ірині Михайлівні  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. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Нікітіч Ірині Михайлівні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 



                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
       Розглянувши заяву гр.  Цицак Інни Адріївни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Цицак Інні Андріївні   на виготовлення проекту землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність площею 0,18 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Цицак Інні Андріївні  погодити проект землеустрою по відведенню земельної 

ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати на розгляд 

та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
                                                                                                   

                                                  

 

                                                                                                                                               



                                                                                                                                                ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

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 Валентини Іванівни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Паляниці Валентині 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Паляниця Валентині Іванівні   погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня  2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
       Розглянувши заяву гр. Пенішкевича  Олега Анатолійовича  про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 

83, ст. 116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Пенішкевичу  Олегу Анатолійовичу   на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,23 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Пенішкевичу Олегу Анатолійовчу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
                                                                                                                                             



       ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
       Розглянувши заяву гр.Голоти Едуарда Олексійовича про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Голоті Едуарду Олексійовичу 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. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Голоті Едуарду Олексійовичу   погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 



                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 
 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

 07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Войтенко Людмили Володимирівни  про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства а керуючись ст. 12, ч. 5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Надати дозвіл гр. Войтенко Людмилі Володимирівні  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,33 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Войтенко Людмилі Володимирівні погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 

 
 



                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
       Розглянувши заяву гр.  Кулікова Андрія Олександровича про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 

83, ст. 116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Кулікову Андрію Олександровичу на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,40 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Кулікову Андрію Олександровичу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 
                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 



                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
       Розглянувши заяву гр.  Верзуна Сергія Миколайовича про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Верзуну Сергію Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,30 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Верзуну Сергію Миколайовичу   погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 
                                                                                                                                                  

 

 



 

                                                                                                                               ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
       Розглянувши заяву гр.  Бойко Сергія Ігоровича про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

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

по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,23 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Бойко Сергію Ігоровичу погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 
 



 
                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
       Розглянувши заяву гр.  Стаєцького Леоніда Юрійовича про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Стаєцькому Леоніду Юрійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,19 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Стаєцькому Леоніду Юрійовичу погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 

83, ст. 116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Кобріну Олександру Васильовичу на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,19 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Кобріну Олександру Васильовичу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 



 

 
                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Люльчуку Михайлу Гнатовичу на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,25 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Люльчуку Михайлу Гнатовичу   погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 



 
                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
       Розглянувши заяву гр.  Грущенко Юрія Станіславовича про  надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Грущенко Юрію Станіславовичу на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,35 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Грущенко Юрію Станіславовичу погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 



 
                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07   липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
       Розглянувши заяву гр.  Шапкунова Олександра Олеговича про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 

83, ст. 116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Шапкунову Олександру Олеговичу    на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,18 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Шапкунову Олександру Олеговичу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 



 
                                                                                                                                                   ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
       Розглянувши заяву гр.Гудзішевського Віталія Олександровича надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 

83, ст. 116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Гудзішевському Віталію Олександровичу   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. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Гудзішевському Віталію Олександровичу   погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07 липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Багаєвій Олені Сергіївні   на виготовлення проекту землеустрою 

по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,23 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Багаєвій Олені Сергіївні   погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                    О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 

 



ПРОЄКТ 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ  
  
 
 07 липня 2021 року                                               12 сесія VIII скликання 

 

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

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 

83, ст..116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати дозвіл гр.  Камінському 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Камінському Василю Михайловичу  погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ № 

07 липня 2021 року  12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Петлінської Ганни Олександрівни   про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5 п.в. ст. 

83, ст..116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.  Петлінській Ганні Олександрівні  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. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Петлінській Ганні Олександрівні погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Містоти Анатолія Миколайовича   про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12, ч.5  п.в. ст. 83, ст. 

116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр. Містоті Анатолію Миколайовичу  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. Жабелівка  (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Містоті Анатолію Миколайовичу  погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07   липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр.  Раєвського Романа Олексійовича  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст. 12,ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр.  Раєвському Роману Олексійовичу  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,38 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності с. Жабелівка 

(масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Раєвському Роману Олексійовичу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

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

питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання 

земельних відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр.  Верзун Анни Сергіївни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр. Верзун Анні Сергіївні   на виготовлення проекту землеустрою 

по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,42 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Верзун Анні Сергіївні   погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

    СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність. 
 
     Розглянувши заяву гр.  Слободянюк Наталії Андріївни   про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр.  Слободянюк Наталії Андріївні  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,19 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Слободянюк Наталії Андріївні  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

      СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 

 
 

 



ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр.  Туровській Валентині Василівні  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею  0,23 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Туровській Валентині Василівні  погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

   СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 

 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 
 

                                                                            
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ № 
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Новіцької Тетяни Костянтинівни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Новіцькій Тетяні Костянтинівні   на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,28  га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Новіцькій Тетяні Костянтинівні  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

 07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Верби Діани Миколаївни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр. Вербі Діані Миколаївні   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. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Вербі Діані Миколаївні  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 

 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Кравчука Володимира Андрійовича  про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Кравчуку Володимиру Андрійовичу    на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,23 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Кравчуку Володимиру Андрійовичу  погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

    СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 

 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Маньківської Тетяни Олександрівни   про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Маньківській Тетяні Олександрівні   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. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Маньківській Тетяні Олександрівні  погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 

 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Радзиховського Валерія Лукича  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Радзиховському Валерію Лукичу  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею  0,12 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Радзиховському Валерію Лукичу  погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Перетяжко Ольги Миколаївни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Перетяжко Ользі Миколаївні  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,33 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Перетяжко Ользі Миколаївні  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Дячуку Руслану Васильовичу  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,22 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Дячуку Руслану Васильовичу погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 



 
 

ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Гудзь Тамари Олександрівни   про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Гудзь Тамарі Олександрівні   на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,18 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Гудзь Тамарі Олександрівні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Комарівської Валентини Анатоліївни  про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 

п.в. ст. 83, ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Комарівській Валентині Анатоліївні   на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0, 12 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Комарівській Валентині Анатоліївні погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Король Олександрі Василівні  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0, 37 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Король Олександрі Василівні  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 

п.в. ст. 83, ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Трохимчуку Віталію Володимировичу  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,40 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Трохимчуку Віталію Володимировичу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 

 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Осадчого В’ячеслава Володимировича   про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 

п.в. ст. 83, ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Осадчому В’ячеславу Володимировичу  на виготовлення 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,23 га 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Осадчому В’ячеславу Володимировичу  погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Кухару Віктору Васильовичу   на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,21 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Кухару Віктору Васильовичу погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07 липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Мельник Світлани Віталіївни   про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Мельник Світлані Віталіївні  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,40 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Мельник Світлані Віталіївні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 



 
 

ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07 липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Єфремова Леоніда Олександровича   про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Єфремову Леоніду Олександровичу  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,36 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.Єфремову Леоніду Олександровичу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Юр Тетяни Олександрівни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Юр Тетяні Олександрівні  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,21 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Юр Тетяні Олександрівні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 

 
ПРОЄКТ 



 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Голівського Володимира Францовича  про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 

п.в. ст. 83, ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Голівському Володимиру Францовичу  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,12 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Голівському Володимиру Францовичу  погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Голоскевич Ольги Сергіївни   про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Голоскевич Ользі Сергіївні  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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Голоскевич Ользі Сергіївні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Подзігун Любові Олександрівни   про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Подзігун Любові Олександрівні   на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,17 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Подзігун Любові Олександрівні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 

 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Писаренко Ніни Лукашівни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Писаренко Ніні Лукашівні на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,30 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Писаренко Ніні Лукашівні  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07 липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Качурівській Валентині Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,40 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Качурівській Валентині Василівні  погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Гуменюк Яні Василівні на виготовлення проекту землеустрою 

по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,32 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Гуменюк Яні Василівні  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Нечепорук Катерини Юріївни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.  Нечепорук Катерині Юріївні на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,43 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Нечепорук Катерині Юріївні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07   липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Трохимчука Віктора Івановича про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Трохимчуку Віктору Івановичу  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,45 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Трохимчуку Віктору Івановичу погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Бортнівського Юрія Анатолійовича про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Бортнівському Юрію Анатолійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,43 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Бортнівському Юрію Анатолійовичу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Безсонної Альони Пилипівни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Безсонній Альоні Пилипівні 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Безсонній Альоні Пилипівні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
 

ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Івасюка Івана Івановича про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Івасюку Івану Івановичу  на виготовлення проекту землеустрою 

по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,44 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Івасюку Івану Івановичу погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07 липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Чебан Георгія Олександровича про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Чебан Георгію Олександровичу 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Чебан Георгію Олександровичу  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Янушевської Любові Миколаївни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.  Янушевській Любові Миколаївні на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,17 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Янушевської Любові Миколаївні погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Швець Анжели Володимирівни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Швець Анжелі Володимирівні 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Швець Анжелі Володимирівні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Крупської Лілії Анатоліївни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Крупській Лілії Анатоліївні 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Крупській Лілії Анатоліївні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07   липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Пенішкевич Наталії Михайлівни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.  Пенішкевич Наталії Михайлівні  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,23 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Пенішкевич Наталії Михайлівні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Андрійчука Віктора Петровича про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Андрійчуку Віктору Петровичу 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Андрійчуку Віктору Петровичу  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Керанчука Богдана Миколайовича  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Керанчуку Богдану Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,19 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Керанчуку Богдану Миколайовичу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 



 
 

ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Ковальського Володимира Вікторовича  про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 

п.в. ст. 83, ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Ковальському Володимиру Вікторовичу на виготовлення 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,17 га 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Ковальському Володимиру Вікторовичу  погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Демчик Олесі Віталіївни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Демчик Олесі Віталіївні на виготовлення проекту землеустрою 

по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.  Демчик Олесі Віталіївні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

  07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Пинішкевича Володимира Вікторовича про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 

п.в. ст. 83, ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, 

Закону України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.  Пинішкевичу Володимиру Вікторовичу на виготовлення 

проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,32га 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Пинішкевичу Володимиру Вікторовичу  погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.  Назаренко Ірині Володимирівні 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Назаренко Ірині Володимирівні  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
 

ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Бондар Альоні Василівні  на виготовлення проекту землеустрою 

по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,25 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності с. Жабелівка (масив кад. № 052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Бондар Альоні Василівні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07   липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Бойко Вікторії Володимирівни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Бойко Вікторії Володимирівні  на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,42 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Бойко Вікторії Володимирівні  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 

 



 
ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07   липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Панкевичу Олексію Олеговичу  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Панкевичу Олексію Олеговичу   на виготовлення проекту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Панкевичу Олексію Олеговичу  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 



 
 

ПРОЄКТ 
 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр. Підлубняк Наталії Михайлівни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Підлубняк Наталії Михайлівні  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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр. Підлубняк Наталії Михайлівні  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Шевчук Галині Степанівні на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,27 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.Шевчук Галині Степанівні  погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 



 
ПРОЄКТ 

 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Пенішкевичу Сергію 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.Пенішкевичу Сергію Васильовичу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 



 
                                                                                                                            ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр.Пенішкевич Ольги Олексіївни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Пенішкевич Ользі Олексіївні 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.Пенішкевич Ользі Олексіївні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 



 
                                                                                                                            ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Король Ірині Валентинівні на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,30 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.Король Ірині Валентинівні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 



 
                                                                                                                            ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність. 
 
     Розглянувши заяву гр. Олефір Лілії Олександрівни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Олефір Лілії Олександрівні 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.Олефір Лілії Олександрівні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 



 
                                                                                                                            ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр.Нечипорука  Олександра Вікторовича про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Нечипоруку  Олександру  Вікторовичу 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.Нечипоруку Олександру Вікторовичу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
                                                                                                                            ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 07  липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність 
 
     Розглянувши заяву гр.Підлубняк Наталії Михайлівни про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Підлубняк Наталії Михайлівні 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.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.Підлубняк Наталії Михайлівні погодити проект землеустрою по відведенню 

земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати 

на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



 
                                                                                                                            ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 07 липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність. 
 
     Розглянувши заяву гр.Метельської Валентини Валентинівні про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Метельській Валентині Валентинівні на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,27 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.Метельській Валентині Валентинівні погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 



                                                                                                                            ПРОЄКТ 

                                                                            
                                                                       УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 07 липня 2021 року 12 сесія VIII скликання 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки у власність. 
 
     Розглянувши заяву гр.Трохимчука Ростислава Вікторовича про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства та керуючись ст.12, ч.5 п.в. ст. 83, 

ст.116, 118, 121, п.24 Перехідних Положень  Земельного кодексу України, Закону 

України 1423-ІХ «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», п.34 

ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Трохимчуку Ростиславу Вікоровичу на виготовлення проекту 

землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність площею 0,27 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності с.Жабелівка (масив кад. № 

052068019:01:006:0046). 

 

2. Гр.Трохимчуку Ростиславу Вікторовичу погодити проект землеустрою по 

відведенню земельної ділянки у власність з відповідними уповноваженими 

органами та подати на розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 


