
 
 

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.Григорук  Ольги  Іванівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Григорук  Ользі  Іванівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Степанівка  

(масив   кад.№0520687600:01:005:0111).   

 

2. Гр.Григорук  О.І. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  та   подати  

на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Мярковської  Альони  Миколаївни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Мярковській  Альоні  Миколаївні на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Степанівка  (масив   кад.№0520687600:01:005:0111).   

 

2. Гр.Мярковській  А.М. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  

та   подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Дорош  Оксани  Канонівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Дорош  Оксані  Канонівні на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Степанівка  

(масив   кад.№0520687600:01:005:0111).   

 

2. Гр.Дорош  О.К. 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.Хлібороб  Анастасії  Костянтинівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Хлібороб  Анастасії  Костянтинівні на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Степанівка  (масив   кад.№0520687600:01:005:0111).   

 

2. Гр.Хлібороб  А.К. 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.Власюк  Вероніки  Ростиславівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Власюк  Вероніці  Ростиславівні на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  сільськогос-

подарського  призначення  комунальної  власності   с.Степанівка  (масив   

кад.№0520687600:01:005:0111).   

 

2. Гр.Власюк  В.Р. 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.Сізова  Юрія  Володимировича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Сізову  Юрію  Володимировичу на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  сільськогос-

подарського  призначення  комунальної  власності   с.Степанівка  (масив   

кад.№0520687600:01:005:0111).   

 

2. Гр.Сізову  Ю.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  та   подати  

на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань  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.Вишневської  Тетяни  Миколаївни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Вишневській  Тетяні  Миколаївні на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Степанівка  (масив   кад.№0520687600:01:005:0111).   

 

2. Гр.Вишневській  Т.М. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  

та   подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Александрової  Аліни  Миколаївни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Александровій Аліні Миколаївні  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  1,3348 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Степанівка  (масив   кад.№0520687600:01:005:0111).   

 

2. Гр.Александровій А.М. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  

та   подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань  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  Лідії  Василівни  про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись  

п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  кодексу  

України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  законодавчих  

актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  дерегуляції  у  

сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  

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

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Шевчук  Лідії  Василівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Степанівка  

(масив   кад.№0520687600:01:006:0112).   

 

2. Гр.Шевчук  Л.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  та   подати  

на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну  

        комісію з питань   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.Ткачук  Світлани  Василівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Ткачук  Світлані  Василівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Степанівка  

(масив   кад.№0520687600:01:005:0113).   

 

2. Гр.Ткачук  С.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  та   подати  

на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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  Надії  Вікторівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Новіцькій  Надії  Вікторівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Кордишівка  

(масив   кад.№0520685400:01:006:0152).   

 

2. Гр.Новіцькій  Н.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  

та   подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Шевчука  Олександра  Афанасійовича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Шевчуку  Олександру  Афанасійовичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Кордишівка  (масив   кад.№0520685400:01:006:0152).   

 

2. Гр.Шевчуку  О.А. 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.Бойка  Богдана  Володимировича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Бойку  Богдану  Володимировичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність,  

орієнтовною  площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства   із  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  

власності   смт.Вороновиця  (суміжна  земельна  ділянка  

кад.№0520655300:03:003:0206).   

 

2. Гр.Бойко  Б.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  та   подати  

на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Форманчука  Костянтина  Володимировича  про  

надання  дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  та   керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  

Положень Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  

внесення  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  

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

самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Форманчуку  Костянтину Володимировичу  на 

виготовлення  проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у 

власність,  орієнтовною  площею  2,0 га  для  ведення  особистого  

селянського  господарства   із  земель  сільськогосподарського  призначення  

комунальної  власності   смт.Вороновиця  (суміжна  земельна  ділянка  

кад.№0520655300:03:003:0206).   

 

2. Гр.Форманчуку  К.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  

та   подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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  Ольги  Олексіївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись  

п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  кодексу  

України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  законодавчих  

актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  дерегуляції  у  

сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  

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

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Бойко  Ользі  Олексіївні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність,  орієнтовною  

площею  2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності 

смт.Вороновиця  (суміжна  земельна  ділянка  кад.№0520655300:03:003:0091).   

 

2. Гр.Бойко  О.О. 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.Деревенко  Христини  Олександрівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Деревенко  Христині  Олександрівні  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  1,6 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Оленівка  (кад.№0520684600:04:003:0004).   

 

2. Гр.Деревенко  Х.О. 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.Деревенко  Олени  Володимирівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Деревенко  Олені  Володимирівні  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  1,6 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  

земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   

с.Оленівка  (кад.№0520684600:04:003:0004).   

 

2. Гр.Деревенко  О.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  

та   подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Мазуркевича  Дмитра  Станіславовича  про  

надання  дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  та   керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  

Положень Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  

внесення  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  

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

самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Мазуркевичу  Дмитру  Станіславовичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність, 

орієнтовною площею  2,0га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства   із  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  

власності   на  території  Вороновицької  селищної  ради  

(кад.№0520684600:01:012:0071,  кад.№0520684600:01:012:0069).   

 

2. Гр.Мазуркевич  Д.С. 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.Семенової  Ірини  Валентинівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

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

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Оленівка  

(кад.№0520684600:01:007:0044).   

 

2. Гр.Семеновій О.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  

та   подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Сізової  Ірини  Вікторівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Сізовій  Ірині  Вікторівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Оленівка  

(кад.№0520684600:04:003:0011).   

 

2. Гр.Сізовій  І.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  та   подати  

на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Богдан  Ніни  Федорівни  про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись  

п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  кодексу  

України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  законодавчих  

актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  дерегуляції  у  

сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  

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

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Богдан  Ніні  Федорівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Комарів  

(кад.№0520682400:01:004:0094).   

 

2. Гр.Сізовій  І.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  та   подати  

на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Штень  Лесі  Вікторівни  про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись  

п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  кодексу  

України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  законодавчих  

актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  дерегуляції  у  

сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  

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

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Штень  Лесі  Вікторівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  площею  2,0 га  

для  ведення  особистого  селянського  господарства   із  земель  

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності   с.Оленівка  

(кад.№0520684600:01:012:0001).   

 

2. Гр.Сізовій  І.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  та   подати  

на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Семененко  Людмили  Григорівни  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  Положень Земельного  

кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  внесення  деяких  

законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та  

дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  Кодексу  України  

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

селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Семененко  Людмилі  Григорівні  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність, 

орієнтовною площею 1,8га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства   із  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  

власності   на  території  Вороновицької  селищної  ради  

(кад.№0520684600:01:012:0076).   

 

2. Гр.Семененко  Л.Г. 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.Авраменко  Валентини  Володимирівни про  

надання  дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  та   керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121, п.24  Перехідних  

Положень Земельного  кодексу  України,  Закону  України  1423-IX  «Про  

внесення  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  

управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,    Земельного  

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

самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Авраменко  Валентині  Володимирівні  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність,  

орієнтовною  площею  0,10 га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства   із  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної  

власності смт.Вороновиця  ( кад.№0520655300:03:003:0372).   

 

2. Гр.Авраменко  В.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  

та   подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Марченко  Світлани  Станіславівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   

керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121,  Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 

ст.26  Закону   України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   

рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Марченко  Світлані  Станіславівні  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність,  

орієнтовною  площею  0,50 га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  із  земель  комунальної  власності с.Комарів  (суміжна  

земельна  ділянка  кад.№0520682403:02:008:0015).   

 

2. Гр.Марченко  С.С. 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.Іщук  Олени  Василівни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  та   керуючись  

п.б. ст.12,81,116,118,121,  Земельного  Кодексу  України  п.34  ч.1 ст.26  Закону   

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Іщук  Олені  Василівні  на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність,  орієнтовною  

площею  0,47 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  

земель  комунальної  власності с.Комарів  (суміжна  земельна  ділянка  

кад.№0520682403:02:008:0015).   

 

2. Гр.Іщук  О.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  та   подати  

на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.П’ятак  Олени  Валентинівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   ділянки   

у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства по  

вул.Бакайська та   керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121,  Земельного  Кодексу  

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

Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. П’ятак  Олені  Валентинівні на виготовлення  проекту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність,  орієнтовною  

площею  0,11 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  

земель  комунальної  власності смт.Вороновиця.   

 

2. Гр. П’ятак О.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  та   подати  

на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   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.Лучкань  Володимира  Федотовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства по  

вул.Сорочинська та керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121,  Земельного  Кодексу  

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

Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Лучкань  Володимиру  Федотовичу  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність,  

орієнтовною  площею  0,15 га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства   по  вул.Сорочинська,б/н  із  земель  комунальної  власності 

смт.Вороновиця.   

 

2. Гр.Лучкань  В.Ф. 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.Гурковської Людмили  Федорівни  про надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства по  

вул.Сорочинська та керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121,  Земельного  Кодексу  

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

Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Гурковській  Людмилі  Федорівні  на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  0,10 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства по  

вулиці  Базарна,14  та  0,31 га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  по  вулиці  Мічуріна,б/н із земель  комунальної  власності 

смт.Вороновиця.   

 

2. Гр.Гурковській  Л.Ф. 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.Галаганюка  Максима  Павловича про надання  

дозволу   на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства по  

вул.Гагаріна,23-А та керуючись  п.б. ст.12,81,116,118,121,  Земельного  

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

самоврядування  в  Україні”,    селищна   рада        

   

                                                 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Галаганюку  Максиму  Павловичу на виготовлення  

проекту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність  

площею  0,13 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства по  

вулиці  Гагаріна,23-А  із земель  комунальної  власності смт.Вороновиця.   

 

2. Гр.Галаганюку  М.П. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  

земельної   ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими   органами  

та   подати  на  розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

        3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну   

        комісію  з питань   охорони  навколишнього  природного   середовища   та   

        регулювання   земельних   відносин.      
 
 
        СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 
 


