
                                                                                                                           проєкт 

    

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                      12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Посвятенко Тараса Сергійовича  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Посвятенку Тарасу Сергійовичу  на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  власність  площею  0.50 га.  

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329). 

 

2. Гр. Посвятенку Т.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Посвятенко Євгенії Михайлівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Посвятенко Євгенії Михайлівні  на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  власність  площею  0.50 га.  

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329). 

 

2. Гр. Посвятенку Є.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Панасюка Володимира Дмитровича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Панасюку Володимиру Дмитровичу  на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  власність  площею  

0,50 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329). 

 

2. Гр. Панасюку В.Д. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Пастуха  Анатолія Миколайовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Пастуху Анатолію Миколайовичу  на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  власність  площею  

0,50га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329). 

 

2. Гр. Пастуху 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Літвінчуку Борису Васильовичу  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Літвінчука Бориса Васильовича на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329). 

 

2. Гр. Літвінчуку 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Зінця Вадима Леонідовича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Зінцю Вадиму Леонідовичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Зінцю В.Л. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Шимко Юлії Степанівни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Шимко Юлії Степанівні  на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Шимко Ю.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Стародуба Володимира Васильовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Стародубу Володимиру Васильовичу  на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельних  ділянок  у  власність площею 

0,50га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Стародубу 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Совика Василя Миколайовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Совику Василю Миколайовичу  на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Совику В.М. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими  органами  та  подати  на  

розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну           

комісію  з питань  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Савєльєвої Людмили Степанівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Савельєвій Людмилі Степанівні   на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Савєльєвій Л.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Кирпач Віталій Вячеславович про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Кирпачу Віталію Вячеславовичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Кирпач 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Бондара Сергія Петровича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Бондару Сергію Петровичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Бондару С.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    
 
 
 



                                                                                                                          проєкт 

 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                         12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Заводяна Володимира Васильовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Заводяну Володимиру Васильовичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,60га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Заводяну 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Шпака Віктора Альбіновича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Шпаку Віктору Альбіновичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Шпаку В.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Побережної Катерини Григорівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Побережній Катерині Григорівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Побережній К. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Мусійчук Поліни Вікторівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Мусійчук Поліні Вікторівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Шпаку В.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Фурман Лариси Леонідівни  про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Фурман Ларисі Леонідівні  на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Фурман Л.Л. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Пастух Ірини Вікторівни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Пастух Ірині Вікторівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Пастух 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Задорожної Олени Вікторівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Задорожній Олені Вікторівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Задорожній 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Басалиги Анатолія Вікторовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Басализі Анатолію Вікторовичу  на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Басализі А.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Кушніренко Людмили Анатоліївни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Кушніренко Людмилі Анатоліївні  на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,50 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Кушніренко Л.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Лиськової Галини Михайлівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Лиськовій Галині Михайлівні   на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Лиськовій Г.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Шеванюк Ганни Василівни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Шеванюк Ганні Василівні    на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Шеванюк Г.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Рудої Світлани Миколаївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Рудій Світлані Миколаївні  на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення  комунальної  власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Рудій С .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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Степаненко Марії Василівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Степаненко Марії Василівні  на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 1,00га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Степаненко М.В. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими  органами  та  подати  на  

розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну           

комісію  з питань  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Пастух Тетяни Станіславівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Пастух Тетяні Станіславівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Пастух Т.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 № 

 

 

00  липня  2021  року                                                     12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Васітинського Анатолія Миколайовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Васітинському Анатолію Миколайовичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,45га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Васітинському 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Бойка Андрія Віталійовича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Бойку Андрію Віталійовичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Бойку А. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Олійник Ганни Василівни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Олійник Ганні Василівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Олійник   Г. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Огородніка Тимура Самійловича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Огородніку Тимуру Самійловичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Огородніку Т.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Шіпочки  Тамари Миколаївни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Шіпочці  Тамарі Миколаївні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Шіпочці  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Шастун Валентини Вікторівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Шастун Валентині Вікторівні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 0,15 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Шастун 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Охоцької Галини  Федорівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Охоцькі Галині  Федорівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Охоцькі Г.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Панасюка Сергія  Олександровича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Панасюку Сергію  Олександровичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,50 га.для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Панасюку С.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Білої  Тетяни Анатоліївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Білій  Тетяні Анатоліївні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 0.30 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Білій  Т.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Геврасьової Катерини  Василівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Геврасьовій Катерині  Василівні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 0.40 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Геврасьовій 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Кожушко Оксани  Леонідівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Кожушко Оксані  Леонідівні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 0.30 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Кожушко О.Л. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Томчук Марії Миколаївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Томчук Марії Миколаївни на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 1,00 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Томчук М. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Сороки Людмили Миколаївни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Сороці Людмилі Миколаївні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 0.50 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Сороці Л. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Мельник Оксани Олександрівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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 Оксані Олександрівні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 0.30 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Мельник 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Шапкіна Дениса Сергійовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні”, селищна   рада     

                                               ВИРІШИЛА: 
 

1.  Надати  дозвіл гр. Шапкіну Денису Сергійовичу  на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність,для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності площею 0.35 га с.Кліщів  вул.П.Мирного б/н. 

2. Гр. Шапкіну 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Доплатюка Олександра Антоновича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Доплатюку Олександру Антоновичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

1,00 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Доплатюку 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Семенюк  Аделі  Бернатівни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Семенюк  Аделі  Бернатівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Семенюк  А.Б. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Рись Олександри Олександрівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Рись Олександрі Олександрівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Рись 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Побережної Галини Михайлівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Побережній Галині Михайлівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Побережній Г.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Шаталюка Івана Олександровича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Шаталюку Івану Олександровичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Шаталюку І.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Сорока Олександр Олександрович про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Сороці Олександру Олександровичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,40 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Сороці 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Шапкіна Сергія Валентиновича  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Шапкіну Сергію Валентиновичу на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 0,26 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Шапкіну 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 
   
 
 



 
                                                                                                                         Проект 
 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                         12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Харіного Олександра Івановича  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Харіну Олександру Івановичу  на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Харіну 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 № 

 

 

12  липня  2021  року                                              12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Шеванюка Ігоря Юрійовича  про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Шеванюку Ігорю Юрійовичу  на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Шеванюку І.Ю. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Цюпія Петра Дмитровича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Цюпію Петру Дмитровичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

2. Гр. Цюпію Петру Дмитровичу 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Голованюка Миколи Юрійовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Голованюку Миколі Юрійовичу на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 0,10 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Голованюку М.Ю.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Кравчуку Сергію  Володимировичу про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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 Сергію  Володимировичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,40 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Кравчуку 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Фіщука   Сергія  Вікторовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Фіщуку   Сергію Вікторовичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Фіщуку   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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Мазура Олександра Сергійовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Мазуру Олександру Сергійовичу на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельних  ділянок  у власність площею 0,30 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Мазуру О.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Васітинського Олександра Миколайовича про  

надання  дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Васітинському Олександру Миколайовичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,80 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Васітинському О.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Аралової Тетяни Сергіївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Араловій Тетяні Сергіївні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 0,10 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Араловій Т.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Семенюка Максима Руслановича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Семенюку Максиму Руслановичу  на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,45 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Семенюку М.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Маринчуку Андрію Анатолійовичу про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Маринчуку Андрію Анатолійовичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,10 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Маринчуку А .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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Синичків  Василю Федоровича  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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.  Синичків  Василю Федоровичу      на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,45 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Синичків  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Побережного Сергія Івановича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Побережному Сергію Івановичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Побережному С.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  
 



   
                                                                                                               Проект 
  
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                       12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Сойчука  Анатолія Вікторовича   про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Сойчуку  Анатолію Вікторовичу    на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,40га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Сойчуку  А.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Сілко Жанни  Олександрівни  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Сілко Жанні  Олександрівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Сілко Ж .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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Смаженюк Галини Миколаївни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Смаженюк Галині Миколаївні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Смаженюк Г.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Сойчук Любові Леонідівні  про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Сойчук Любові Леонідівні  на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельних  ділянок  у  власність загальною  

площею 0,20 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Сойчук Л.Л. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Шпака Віктора Антоновича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Шпаку Віктору Антоновичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Шпаку В.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Олійник Тетяни Миколаївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Олійник Тетяні Миколаївні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Олійник 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Висоцької Алли Андріївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Висоцькій  Аллі Андріївні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Висоцькій  А .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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Джерелюка  Сергія Юрійовича  про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Джерелюку  Сергію Юрійовичу  на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329) 

 

2. Гр. Джерелюку  С.Ю.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  
   
 
 
 



 
                                                                                                                   Проект 
 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                     12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Стародуба  Олега  Олексійовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Стародубу  Олегу  Олексійовичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Стародубу  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Шпака Анатолія Степановича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Шпаку Анатолію Степановичу на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 1,00 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Шпаку А.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Трасківського Володимира Григоровича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Трасківському Володимиру Григоровичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0.50 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

2. Гр. Трасківському В.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Сойчука  Віктора Юрійовича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Сойчуку Віктору Юрійовичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Сойчуку В.Ю. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Войтка Івана Миколайовича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Войтку Івану Миколайовичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Войтку І.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Шпак Ганни Олексіївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Шпак Ганні Олексіївні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 1,00 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Шпак Г.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Бурнацева  Георгія  Андрійовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Бурнацеву Георгію  Андрійовичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Бурнацеву Г.  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Радзіховського  Анатолія Петровича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Радзіховському  Анатолію Петровичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,40 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Радзіховському  А.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    
 
 
 
 



 
                                                                                                                          Проект 
 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                       12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Сойчука  Юрія  Пилиповича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Сойчуку  Юрію  Пилиповичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Сойчуку  Юрію  Пилиповичу 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    
 
 
 



 
                                                                                                                           Проект 
 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                         12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Васильченко  Катерини  Іванівни про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Васильченко  Катерині Іванівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Васильченко  К.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 
    
 



 
                                                                                                                          Проект 
 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                         12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Пахлі   Вячеслава Івановича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Пахлі Вячеславу Івановичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Пахлі Вячеславу 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    
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                          Проект 
 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                         12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Пахлі   Світлани Іванівни надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Пахлі Світлані Іванівні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Пахлі С. 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    
 
 



 
 
                                                                                                                   Проект 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                    12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Мельника Юрія Олеговича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Мельнику Юрію Олеговичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Мельнику Ю.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Онипчука  Назарія Сергійовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Онипчуку Назарію Сергійовичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Онипчуку Н.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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Онипчук Ольги Анатоліївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Онипчук Ользі Анатоліївні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Онипчук Ользі 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Сойчука Олега Сергійовича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Сойчуку Олегу Сергійовичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

  

2. Гр. Сойчуку Олегу Сергійовичу 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Доплатюка Віталія Станіславовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Доплатюку Віталію Станіславовичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,40 га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Доплатюку Віталію 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 
   
 
 



 
                                                                                                                            Проект 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                        12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Заворотного Юрія Григоровича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Заворотному Юрію Григоровичу на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 1,00 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Заворотному Юрію Григоровичу 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Безносюк  Наталії Юріївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Безносюк  Наталії Юріївні на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Безносюк  Наталії 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Куць Василя Артемовича про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Куцю Василю Артемовичу на  виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів  (масив кадастровий № 

0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Куць Василю Артемовичу 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Іщук Катерини Анатоліївни  про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у 

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

ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.116,118,121Земльного  Кодексу  України,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада     

                                               ВИРІШИЛА: 
1.  Надати  дозвіл гр. Іщук Катерині Анатоліївні  на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності площею 0,50 га. вул.Молиновського,1 

с.Кліщів. 

 

2. Гр. Іщук Катерині 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Трасківського Анатолія Володимировича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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, ,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  України  “Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні”, селищна   рада     

                                               ВИРІШИЛА: 
1.  Надати  дозвіл гр. Трасківському Анатолію Володимировичу  на  

виготовлення  проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  

власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 0,20 га. 

вул.Чкалова б/н  с.Довгополівка. 

 

2. Гр. Трасківському Анатолію 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  
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                              Проект 
 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                         12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Радзіховського Олександра Михайловича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Радзіховському Олександру Михайловичу на  виготовлення  

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

1,30га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0259) 

2. Гр. Радзіховському Олександру 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    
 
 
 
 



 
                                                                                                                              Проект 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                       12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Ковщук Мар’яни Іванівни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Ковщук Мар’яні Іванівні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 1,30га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського  

призначення  комунальної  власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0259) 

2. Гр. Ковщук М.І. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими  органами  та  подати  на  

розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну           

комісію  з питань  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Карпусь Лілії Андріївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Карпусь Лілії Андріївні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 1,00 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Довгополівка. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0262) 

2. Гр. Карпусь Л .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    
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                         Проект 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                      12  сесія  VIII  скликання 

 
Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації  із землеустрою  
щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі  ( на місцевості) 
для  ведення  товарного сільськогосподарського  виробництва. 
 
         Розглянувши  заяву гр. Малюти  Володимира  Даниловича  про надання 

дозволу на виготовлення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

встановлення меж земельної ділянки  в натурі  ( на місцевості) для  ведення  

товарного сільськогосподарського  виробництва площею 3,85 умовних кадастрових 

гектарах  за межами населеного пункту (с. Довгополівка) згідно  рішення 

Тиврівського  районного  суду від 25.05.2021 року  справа № 145/2076/20 та  

керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.116,118,121  Земельного  Кодексу  

України,Закону України  ст.ст. 3,5,11 Закону України «Про  порядок  виділення в 

натурі (на місцевості) земельних  ділянок  власникам  земельних  часток (паїв)» ,  

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

селищна   рада 

                                            ВИРІШИЛА:     

1.  Надати дозвіл  гр. Малюті Володимиру Даниловичу на виготовлення   технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення  меж  земельної  ділянки в натурі 

(на місцевості) для  ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва 

площею 3,85 в умовних  кадастрових  гектарах, за  межами  населеного  пункту. 

 2. Гр. Малюті Володимиру Даниловичу   погодити    технічну документаціюї із 

землеустрою щодо встановлення  меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості) . 

3. Виготовлену   технічну  документацію із землеустрою щодо встановлення  меж  

земельної  ділянки в натурі (на місцевості) надати на розгляд та затвердження    

селищної ради.       

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну           

комісію  з питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  та   

регулювання  земельних  відносин. 

 

 

 СЕЛИЩНИЙ    ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 
 
 



 
                                                                                                                           проєкт 
    
 

 
                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                         12 сесія   VIII скликання 

 

 

 Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельної  
 ділян ки у власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Гончарука Віталія Олеговича про затвердження 

проєкту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність для ведення 

особистого селянського господарства виготовленого ДП «Вінницький  науково-

дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», враховуючи  погодження  

суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,    та  

керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.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»,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  України  “Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність    гр. Гончарука  Віталія Олеговича для ведення особистого  селянського 

господарства   площею 2.0000 га. кадастровий номер  0524582800:01:002:0273 

2. Передати  у  власність гр. Гончаруку  Віталію Олеговичу земельну    ділянку   

для   ведення   особистого селянського господарства  кадастровий  номер    

0524582800:01:002:0273 площею 2.0000 га.  

3.  Гр. Гончаруку  Віталію Олеговичу здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  

для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий  номер  

0524582800:01:002:0273 площею 2.0000 га. відповідно  вимог   діючого   

законодавства.   

4.  Гр. Гончаруку  Віталію Олеговичу використовувати  земельну ділянку  

відповідно  до   цільового  призначення,   дотримуючись   вимог  Земельного  

кодексу   України.  

  

      СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                   О.Г.КОВІНЬКО 
 



 
                                                                                                                                            проєкт    

 

 
                                                        
                                                               УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                         12 сесія   VIII скликання 

 

 

 Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельної  
 ділян ки у власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Побережного Ігоря Івановича про затвердження 

проєкту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність для ведення 

особистого селянського господарства виготовленого ДП «Вінницький  науково-

дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», враховуючи  погодження  

суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,    та  

керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.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»,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  України  “Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А: 
1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність    гр. Побережному  Ігорю Івановичу для ведення особистого  

селянського господарства   площею 2.0000 га. кадастровий номер  

0524582800:01:002:0275. 

2. Передати  у  власність гр. Побережному  Ігорю Івановичу земельну    ділянку   

для   ведення   особистого селянського господарства  кадастровий  номер    

0524582800:01:002:0275 площею 2.0000 га.  

3.  Гр. Побережному  Ігорю Івановичу здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  

для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий  номер  

0524582800:01:002:0275 площею 2.0000 га. відповідно  вимог   діючого   

законодавства.   

4.  Гр. Побережному  І. І. використовувати  земельну ділянку  відповідно  до   

цільового  призначення,   дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

 СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                              О.Г.КОВІНЬКО 

 



                                                                                                                          ПРОЄКТ                
                                                                                                                                               
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                         12 сесія   VIII скликання 

 

 

 Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельної  
 ділян ки у власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Шарбіни Олександра Костянтиновича  про 

затвердження проєкту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у 

власність для ведення особистого селянського господарства виготовленого ФОП 

Могозіна Оксана  Леонідівна , враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  

земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,    та  керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 

,ст.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»,  

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

селищна   рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А: 
1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність    гр. Шарбіни Олександра Костянтиновича  для ведення особистого  

селянського господарства   площею 2.0000 га. кадастровий номер  

0524582800:01:002:0279. 

2. Передати  у  власність гр. Шарбіні Олександру Костянтиновичу  земельну    

ділянку   для   ведення   особистого селянського господарства  кадастровий  номер    

0524582800:01:002:0279 площею 2.0000 га.  

3.  Гр. Шарбіні Олександру Костянтиновичу  здійснити  реєстрацію  земельної  

ділянки  для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий  номер  

0524582800:01:002:0279 площею 2.0000 га. відповідно  вимог   діючого   

законодавства.   

4.  Гр. Шарбіні О. К.   використовувати  земельну ділянку  відповідно  до   цільового  

призначення,   дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

  

 СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                   О.Г.КОВІНЬКО 
              

 



                                                                                                                           проєкт    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                             12 сесія   VIII скликання 

 

 

 Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельної  
 ділян ки у власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Добровольського Вадима Юрійовича  про 

затвердження проєкту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у 

власність для ведення особистого селянського господарства виготовленого ДП 

«Вінницький  науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», 

враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,    та  керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.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»,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А: 
1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність    гр. Добровольського Вадима Юрійовича  для ведення особистого  

селянського господарства площею 2.0000 га. кадастровий номер  

0524582800:01:002:0277 

2. Передати  у  власність гр. Добровольському Вадиму Юрійовичу  земельну    

ділянку   для   ведення   особистого селянського господарства  кадастровий  номер    

0524582800:01:002:0277 площею 2.0000 га.  

3.  Гр. Добровольському Вадиму Юрійовичу  здійснити  реєстрацію  земельної  

ділянки  для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий  номер  

0524582800:01:002:0277 площею 2.0000 га. відповідно  вимог   діючого   

законодавства.   

4.  Гр. Добровольському В.Ю. використовувати  земельну ділянку  відповідно  до   

цільового  призначення,   дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України.  

  

 СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                   О.Г.КОВІНЬКО 
 
 



                                                                                                                           проєкт    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                             12 сесія   VIII скликання 

 

 

 Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельної  
 ділян ки у власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Ганіна Олександра Васильовича про затвердження 

проєкту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність для ведення 

особистого селянського господарства виготовленого ДП «Вінницький  науково-

дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», враховуючи  погодження  

суміжних  меж  власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  

розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,    та  

керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.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»,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  України  “Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А: 
1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність    гр. Ганіну Олександру Васильовичу для ведення особистого  

селянського господарства площею 2.0000 га. кадастровий номер  

0524582800:01:002:0281 

2. Передати  у  власність гр. Ганіну Олександру Васильовичу земельну    ділянку   

для   ведення   особистого селянського господарства  кадастровий  номер    

0524582800:01:002:0281 площею 2.0000 га.  

3.  Гр. Добровольському Вадиму Юрійовичу  здійснити  реєстрацію  земельної  

ділянки  для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий  номер  

0524582800:01:002:0281 площею 2.0000 га. відповідно  вимог   діючого   

законодавства.   

4.  Гр. Ганіну О.В. використовувати  земельну ділянку  відповідно  до   цільового  

призначення,   дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України.  

  

 СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                   О.Г.КОВІНЬКО 
 
 



 
                                                                                                                          проєкт    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                              12 сесія   VIII скликання 

 

 
Про розгляд  заяви гр. Байла Олексія Вікторовича. 
 
 
    Розглянувши  заяву  гр. Байла Олексія Вікторовича про  надання дозволу на 

виготовлення  проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

ведення особистого  селянського господарства  із земель комунальної власності,  

протокол  засідання  комісії  з  питань  охорони  навколишнього  природного  

середовища  та  регулювання  земельних  відносин,  керуючись  ст.83 Земельного 

кодексу України ,пункту 34  статті 26 Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» селищна  рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

  1.Відмовити гр.Байлу Олексію Вікторовичу в   наданні дозволу на виготовлення  

проекту  землеустрою по відведення земельної  ділянки для ведення особистого  

селянського господарства  із земель комунальної власності( кадастровий номер 

0524582800:01:003:0118)  площею 2.000га. в зв’язку з тим, що дана земельна  

ділянка знаходиться в прибережній  захисній  смузі  р.Південний Буг. 

 

 

 
СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                    О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                            проєкт    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07липня  2021 року                                                                12 сесія   VIII скликання 

 

 
Про розгляд  заяви гр.Люблінської  Вікторії  Миколаївни. 
 
 
    Розглянувши  заяву  гр. Люблінської  Вікторії  Миколаївни про  надання дозволу 

на виготовлення  проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

ведення особистого  селянського господарства  із земель комунальної власності,  

протокол  засідання  комісії  з  питань  охорони  навколишнього  природного  

середовища  та  регулювання  земельних  відносин, керуючись  ст.83 Земельного 

кодексу України ,пункту 34  статті 26 Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» селищна  рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

  1.Відмовити гр. Люблінській  Вікторії  Миколаївні  в   наданні дозволу на 

виготовлення  проекту  землеустрою по відведення земельної  ділянки для ведення 

особистого  селянського господарства  із земель комунальної власності  

(з мас.кадастровий номер 0524586800:01:002:0249)  площею 1.000га . 

 

 
СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                    О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                                            проєкт 
    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                           12 сесія   VIII скликання 

 

 
Про розгляд  заяви   гр.Швеця  Олександра Васильовича. 
 
 
    Розглянувши  заяву  гр. Швеця  Олександра Васильовича про  надання дозволу 

на виготовлення  проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

ведення особистого  селянського господарства  із земель комунальної власності,   

протокол  засідання  комісії  з  питань  охорони  навколишнього  природного  

середовища  та  регулювання  земельних  відносин,  керуючись  ст.83 Земельного 

кодексу України ,пункту 34  статті 26 Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» селищна  рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

  1.Відмовити гр. Швецю  Олександру  Васильовичу   в   наданні дозволу на 

виготовлення  проекту  землеустрою по відведення земельної  ділянки для ведення 

особистого  селянського господарства  із земель комунальної власності  

(з мас.кадастровий номер 0524586800:01:002:0249)  площею 1.000га.  

 
СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                   О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                                            проєкт 
    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                        12 сесія   VIII скликання 

 

 
Про розгляд  заяви гр.Бондарука  Антона Олеговича.  
 
    Розглянувши  заяву  гр. Бондарука  Антона Олеговича про  надання дозволу на 

виготовлення  проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

ведення особистого  селянського господарства  із земель комунальної власності,  

протокол  засідання  комісії  з  питань  охорони  навколишнього  природного  

середовища  та  регулювання  земельних  відносин,  керуючись  ст.83 Земельного 

кодексу України ,пункту 34  статті 26 Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» селищна  рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

  1.Відмовити гр. Бондаруку  Антону Олеговичу в   наданні дозволу на 

виготовлення  проекту  землеустрою по відведення земельної  ділянки для ведення 

особистого  селянського господарства  із земель комунальної власності  

(з мас.кадастровий номер 0524586800:01:002:0249)  площею 1.000га.  

 

 
СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                            проєкт 
    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                        12 сесія   VIII скликання 

 

 
Про розгляд  заяви гр.Зацерковного Олександра Івановича.  
 
    Розглянувши  заяву  гр. Зацерковного Олександра  Івановича про  затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок   

в  натурі,  протокол  засідання  комісії  з  питань  охорони  навколишнього  

природного  середовища  та  регулювання  земельних  відносин,  керуючись  ст.83 

Земельного кодексу України ,пункту 34  статті 26 Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» селищна  рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

  1.Відмовити гр. Зацерковному Олександру  Івановичу  в  затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок  в натур 

і(на місцевості) які розташовані  по вул.Перемоги,9  с.Тростянець які належали 

гр.Пилипович Валентині Василівні (померла) в зв’язку з відсутністю 

правовстановлюючих  документів на прийнятя  спадщини  на житловий  будинок. 

 

 
СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                            проєкт 
    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                              12 сесія   VIII скликання 

 

 
Про розгляд  заяви гр.Моздіж  Р.І.  
 
    Розглянувши  заяву  гр.Моздіж  Романа  Ігоровича про  надання  дозволу  на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  протокол  

засідання  комісії  з  питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  

регулювання  земельних  відносин,  керуючись  ст.83 Земельного кодексу України 

,пункту 34  статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

селищна  рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

  1.Відмовити гр. Моздіж  Роману  Ігоровичу   в  наданні  дозволу  на  виготовлення  

проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  площею  1,5 га  для  

ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність( з мас.кадастровий 

номер 0524586800:01:002:0249).  

. 

 

 
СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                            проєкт 
    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                              12 сесія   VIII скликання 

 

 
Про розгляд  заяви гр.Біляєва  О.В.  
 
    Розглянувши  заяву  гр.Біляєва  Олега  Васильовича про  надання  дозволу  на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  протокол  

засідання  комісії  з  питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  

регулювання  земельних  відносин,  керуючись  ст.83 Земельного кодексу України 

,пункту 34  статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

селищна  рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

  1.Відмовити гр. Біляєву  Олегу  Васильовичу в  наданні  дозволу  на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  площею  

1,5 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність  (з 

мас.кадастровий номер 0524586800:01:002:0249).  

. 

 

 
СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 



                                                                                                                  проєкт 
    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                              12 сесія   VIII скликання 

 

 
Про розгляд  заяви гр.Чередніченка  О.О.  
 
    Розглянувши  заяву  гр.Чередніченка  Олександра  Олеговича про  надання  

дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  

протокол  засідання  комісії  з  питань  охорони  навколишнього  природного  

середовища  та  регулювання  земельних  відносин,  керуючись  ст.83 Земельного 

кодексу України ,пункту 34  статті 26 Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» селищна  рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

  1.Відмовити гр.Чередніченку  Олександру  Олеговичу в  наданні  дозволу  на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  площею  

1,98 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність  (з 

мас.кадастровий номер 0524586800:01:004:0153).  

. 

 

 
СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                        проєкт 
    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                              12 сесія   VIII скликання 

 

 
Про розгляд  заяви гр.Якимчука  С.В. 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Якимчука  Сергія  Вікторовича про  надання  дозволу  на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  протокол  

засідання  комісії  з  питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  

регулювання  земельних  відносин,  керуючись  ст.83 Земельного кодексу України 

,пункту 34  статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

селищна  рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

  1.Відмовити гр.Якимчуку  Сергію  Вікторовичу  в наданні  дозволу  на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  площею  

2,0 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність  (з 

мас.кадастровий номер 0524586800:01:004:0109).  

. 

 

 
СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                           проєкт 
    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                              12 сесія   VIII скликання 

 

 
Про розгляд  заяви гр.Куліцького  В.Д. 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Куліцького  Віктора  Дмитровича  про надання  дозволу  

на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  протокол  

засідання  комісії  з  питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  

регулювання  земельних  відносин,  керуючись  ст.83 Земельного кодексу України 

,пункту 34  статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

селищна  рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

  1.Відмовити гр. Куліцькому   Віктору    Дмитровичу   в     наданні  дозволу  на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  площею  

1,98 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність  (з 

мас.кадастровий номер 0524586800:01:004:0153). 

 

 

 
СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                                                                                                                           проєкт 
    
 

 
 

                                                           УКРАЇНА 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       РІШЕННЯ № 
 
 
07 липня  2021 року                                                              12 сесія   VIII скликання 

 

 
Про розгляд  заяви гр.Романенка  С.О. 
 
    Розглянувши  заяву  гр.Романенка  Сергія  Олександровича про надання  дозволу  

на  виготовлення    проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  протокол  

засідання  комісії  з  питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  

регулювання  земельних  відносин,  керуючись  ст.83 Земельного кодексу України 

,пункту 34  статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

селищна  рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

  1.Відмовити гр.Романенку Сергію Олександровичу в   наданні  дозволу  на  

виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  площею  

1,4142 для  ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність  (з 

мас.кадастровий номер 0524586800:01:003:0384). 

 

 

 
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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Процюка  Олександра  Володимировича  про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Процюку  Олександру  Володимировичу на виготовлення 

проєкту землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 

0,50га.,для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Тростянець. 

(масив кад.№ 0524586800:01:002:0258) 

2. Гр. Процюку  Олександру  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Лановенко  Олега  Анатолійовича про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Лановенку  Олегу  Анатолійовичу на виготовлення  проєкту 

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

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Тростянець. 

2. Гр. Лановенку  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Микитюк  Наталії  Володимирівни про  надання  

дозволу   на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Микитюк  Наталії  Володимирівні на виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Тростянець. 

2. Гр. Микитюк  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Сидорук Катерини Іванівни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Сидорук Катерині Іванівні на виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Тростянець. 

2. Гр. Сидорук К.Ю. 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Лученко  Василь Мифодійович про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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-IX «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. Лученко  Василь Мифодійович на виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Тростянець. 

2. Гр. Лученко  В.М. погодити  проект землеустрою  по  відведенню  земельної   

ділянки  у  власність  з  відповідними  уповноваженими  органами  та  подати  на  

розгляд  та  затвердження  згідно  чинного  законодавства. 

 

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну           

комісію  з питань  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр. Руденко  Олена Вікторівна про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Руденко  Олені Вікторівні на виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Тростянець. 

2. Гр. Руденко  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Барди Світлани  Петрівни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Барді Світлані Петрівні на виготовлення  проєкту 

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

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Тростянець. 

2. Гр. Барді С.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 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                    Проєкт 



 
                                                             У К Р А Ї Н А 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       Р І Ш Е Н Н Я№ 
07 липня  2021 року                                                            12 сесія   VIII скликання 

 

Про затвердження  проєкту землеустрою     щодо  відведення  земельних  
ділянок  у власність. 
 
          Розглянувши  проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок   у 

власність  із земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення    

Нагаєвської Марії Павлівни  вулиця Д.Нечая,36  с.Тростянець  виготовленого ДП 

«Вінницький  науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою»,  та  заяву 

гр. Нагаєвської Марії Павлівни  , враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами ,керуючись  ст.12,ст.81,116,118,121,186 

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

самоврядування  в  Україні”,   селищна рада        

                                                  В И Р І Ш И Л А: 
1.  Затвердити  проєкт землеустрою щодо відведення земельних  ділянок   у 

власність    гр. Нагаєвській Марії Павлівні для будівництва та обслуговування 

житлового  будинку  та господарських будівель та споруд  та  для ведення 

особистого  селянського господарства  вул. Д.Нечая ,36  с. Тростянець та  внести  

часткові  зміни  до   рішення  43  сесії  7  скликання   Тростянецької  сільської  ради  

від   28.08.2020 р.  в  частині  площі  земельної   ділянки  та   земельно-облікові   

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

0,5368га. 

2.Передати  у  власність земельні  ділянки гр. Нагаєвській Марії Павлівні 

 для   будівництва  і обслуговування  жилого   будинку,  господарських  будівель  і 

споруд кадастровий номер 0524586800:02:002:0332 площею 0.2500 га. 

вул.Д.Нечая,36 с.Тростянець та для  ведення  особистого селянського господарства 

кадастровий номер 0524586800:02:002:0330 площею 0,2868 га.  вул.Д.Нечая,36 

с.Тростянець. 

 3.Гр. Нагаєвській Марії Павлівні здійснити  реєстрацію    земельних  ділянок  для   

будівництва     і обслуговування   житлового   будинку,  господарських   будівель  і   

споруд  кадастровий   номер 0524586800:02:002:0332 площею 0.2500 га. 

вул.Д.Нечая  с.Тростянець  та для   ведення   особистого селянського господарства 

кадастровий номер    0524586800 :02:002:0330 площею 0,2868 га.  вул.Д.Нечая,36 

с.Тростянець відповідно  вимог   діючого   законодавства.   

4. Гр. Нагаєвській М.П. використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   

цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                    О.Г.КОВІНЬКО 
                                                                                                                                                                         проєкт 



 
                                                             У К Р А Ї Н А 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       Р І Ш Е Н Н Я № 
 
07 липня  2021 року                                                           12 сесія   VIII скликання  
 
 Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельних  
ділянок  у власність. 
 
          Розглянувши  проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок   у 

власність  із земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення    

Сацюк Ірини Станіславівни вул. Травнева,26  с.Тростянець  виготовленого ДП 

«Вінницький  науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», та  заяву 

гр. Сацюк Ірини Станіславівни, враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами  земельної  ділянки  з  результатами  

обмірів , керуючись  ст.12,ст.81, ст.  116,118,121,186 Земельного  кодексу  України  

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

селищна рада        

                                                  В И Р І Ш И Л А: 
1.  Затвердити  проєкт землеустрою щодо відведення земельних  ділянок   у 

власність    гр. Сацюк Ірини Станіславівни для будівництва та обслуговування 

житлового  будинку  та господарських будівель та споруд  та  для ведення 

особистого  селянського господарства  вул. Травнева,26    с. Тростянець та  внести  

часткові  зміни  до   рішення  43  сесії  7  скликання   Тростянецької  сільської  ради  

від   28.08.2020 р.  в  частині  площі  земельної   ділянки  та  земельно-облікові   

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

0,5400га. 

2.Передати  у  власність земельні  ділянки гр. Сацюк Ірині Станіславівні , 

 для   будівництва  і обслуговування  житлового   будинку,  господарських  

будівель  і споруд кадастровий номер 0524586800:02:003:0477 площею 0.2500 га. 

вул.Травнева,26 с.Тростянець та для  ведення  особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0524586800:02:003:0476 площею 0,2900 га.  

вул.Травнева,26  с.Тростянець. 

 3.Гр. Сацюк І. С. здійснити  реєстрацію   земельних  ділянок  для   будівництва     і 

обслуговування   житлового   будинку,  господарських   будівель  і   споруд  

кадастровий номер 0524586800:02:003:0477 площею 0.2500 га. вул.Травнева,26 

с.Тростянець  та для  ведення  особистого селянського господарства кадастровий 

номер  0524586800 :02:003:0476 площею 0,2900 га.  вул.Травнева,26 с.Тростянець 

відповідно  вимог  діючого  законодавства. 

4. Гр. Сацюк І.С. використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   цільового 

призначення,  дотримуючись  вимог  Земельного  кодексу  України. 

         СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                    О.Г.КОВІНЬКО 
 



                                                                                                                       проєкт 

 

 
                                                             У К Р А Ї Н А 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                        ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       Р І Ш Е Н Н Я№ 
 
07 липня  2021 року                                                      12 сесія   VIII скликання            
 
 
     Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельної  
 ділян ки у власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Бурковської Наташі Василівни про затвердження 

проєкту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність для ведення 

особистого селянського господарства виготовленого ФОП Солейко Вадим 

Федорович враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,    та  керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.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»,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада  

                                                      В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність    гр. Бурковської Наташі Василівни  для ведення особистого  селянського 

господарства   площею 0.3000 га. в с. Тростянець кадастровий  номер    

0524586800:01:001:0219. 

 

2. Передати  у  власність гр. Бурковській Наташі Василівні  земельну    ділянку   

для   ведення   особистого селянського господарства площею 0.3000 га. 

кадастровий  номер    0524586800:01:001:0219. 

3.  Гр. Бурковської Наташі Василівні здійснити  реєстрацію    земельної  ділянки  

для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий  номер  

0524586800:01:001:0219 площею  0,3000 га. відповідно  вимог   діючого   

законодавства. 

   

4.Гр. Бурковської Наташі Василівні використовувати  земельну ділянку  відповідно  

до   цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   

України. 

 

  СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО 
 



                                                                                                                             проєкт 

 
 

 
                                                           У К Р А Ї Н А 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                    ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       Р І Ш Е Н Н Я № 
 
07 липня  2021 року                                                        12 сесія   VIII скликання 

  
Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельної  
ділян ки у власність. 
 

         Розглянувши заяву гр.Павленка Олександра Валентиновича про затвердження 

проєкту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, виготовленого ФОП Солейко Вадим 

Федорович враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,  та  керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.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»,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 
   

1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у 

власність  гр. Павленка Олександра Валентиновича для ведення особистого  

селянського господарства кадастровий  номер  0524586800:01:001:0216   площею 

0.5000 га.в с. Тростянець 

2. Передати  у  власність гр. Павленку Олександру  Валентиновичу  земельну   

ділянку  для  ведення  особистого селянського господарства   кадастровий  номер   

0524586800:01:001:0216 площею 0.5000 га. с.Тростянець. 

3.  Гр. Павленку Олександру Васильовичу здійснити  реєстрацію  земельної  

ділянки  для   ведення  особистого селянського господарства  кадастровий  номер  

0524586800:01:001:0216 площею  0.5000 га. відповідно  вимог   діючого   

законодавства.   

4.  Гр. Павленку О.В. використовувати  земельну ділянку  відповідно  до   

цільового призначення,  дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

   

 СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО 
 
                                                                                                                      



                                                                                                                          Проєкт 
 

 
                                                           У К Р А Ї Н А 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                    ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       Р І Ш Е Н Н Я№ 
 
07 липня  2021 року                                                        12 сесія   VIII скликання  
 
             
Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельної  
ділян ки у власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Бурковської Олени Миколаївни про затвердження 

проєкту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, виготовленого ФОП Солейко Вадим 

Федорович враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,  та  керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.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»,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 
   

1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність  гр. Бурковської Олени Миколаївни для ведення особистого  селянського 

господарства  кадастровий  номер    0524586800:01:001:0217  площею 0.3000 га. 

с. Тростянець. 

2. Передати  у  власність гр. Бурковській Олені Миколаївні земельну    ділянку   

для   ведення  особистого селянського господарства   кадастровий  номер    

0524586800:01:001:0217 площею 0.3000 га.  с. Тростянець. 

  

3.  Гр. Бурковській Олені Миколаївні здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  

для   ведення   особистого селянського господарства  кадастровий  номер  

0524586800:01:001:0217 площею  0.3000 га. відповідно  вимог   діючого   

законодавства. 

   

4.  Гр. Бурковській О.М. використовувати  земельну ділянку  відповідно  до   

цільового призначення,  дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

   

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                   О.Г.КОВІНЬКО 
 
 



                                                                                                                    проєкт 

 

 
                                                           У К Р А Ї Н А 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                    ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       Р І Ш Е Н Н Я № 
 
07 липня  2021 року                                                        12 сесія   VIII скликання 

 

Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельної  
ділян ки у власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Голобородько Тетяни Юріївни про затвердження 

проєкту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, виготовленого ФОП Солейко Вадим 

Федорович враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,  та  керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.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»,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 
   

1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність  гр. Голобородько Тетяні Юріївні  для ведення особистого  селянського 

господарств кадастровий  номер     0524586800:01:001:0218   площею 0.3000 га. 

с. Тростянець. 

2. Передати  у  власність гр. Голобородько Тетяні Юріївні  земельну    ділянку   для   

ведення  особистого селянського господарства   кадастровий  номер    

0524586800:01:001:0218 площею 0.3000 га. с. Тростянець.  

3.  Гр. Голобородько Тетяні Юріївні  здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  для   

ведення   особистого селянського господарства  кадастровий  номер  

0524586800:01:001:0218 площею  0.3000 га. відповідно  вимог   діючого   

законодавства. 

   

4.  Гр. Голобородько Т.Ю. використовувати  земельну ділянку  відповідно  до   

цільового призначення,  дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

   

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                    О.Г.КОВІНЬКО 
 
 



 
                                                                                                                               проєкт 

 
 

 
                                                           У К Р А Ї Н А 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                    ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       Р І Ш Е Н Н Я № 
 
07 липня  2021 року                                                             12 сесія   VIII скликання 

 

Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельної  
ділян ки у власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Слюсар Тетяни Василівни про затвердження проєкту  

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, виготовленого ФОП Солейко Вадим 

Федорович враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,  та  керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.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»,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 
   

1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність  гр. Слюсар Тетяни Василівни для ведення особистого  селянського 

господарства  кадастровий  номер    0524586800:01:001:0214  площею 0.3000 га. 

с. Тростянець. 

2. Передати  у  власність гр. Слюсар Тетяні Василівні земельну    ділянку   для   

ведення  особистого селянського господарства   кадастровий  номер    

0524586800:01:001:0214 площею 0.3000 га. с. Тростянець. 

3.  Гр. Слюсар Тетяні Василівні здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  для   

ведення   особистого селянського господарства  кадастровий  номер  

0524586800:01:001:0214 площею  0.3000 га. відповідно  вимог   діючого   

законодавства. 

   

4.  Гр. Слюсар Т.В. використовувати  земельну ділянку  відповідно  до   цільового 

призначення,  дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                    О.Г.КОВІНЬКО 

 



 
                                                                                                                             проєкт 

             

 
                                                           У К Р А Ї Н А 
                          ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
                                    ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
                                                       Р І Ш Е Н Н Я № 
 
07 липня  2021 року                                                                 12 сесія   VIII скликання 

 

Про затвердження  проєкту  землеустрою     щодо  відведення  земельної  
ділян ки у власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Пацан Оксани Василівни про затвердження проєкту  

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, виготовленого ФОП Солейко Вадим 

Федорович враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,  та  керуючись  ст.12,  ч. 5 п.в. ст. 83 ,ст.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»,  п.34  ч.1 ст.26  Закону  

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, селищна   рада  

 

                                                            В И Р І Ш И Л А: 
   

1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки   у 

власність  гр. Пацан Оксани Василівни для ведення особистого  селянського 

господарства   площею кадастровий  номер    0524586800:01:001:0213 площею 

0.6000 га. с. Тростянець. 

 

2. Передати  у  власність гр. Пацан Оксані  Василівні земельну    ділянку   для   

ведення  особистого селянського господарства   кадастровий  номер    

0524586800:01:001:0213 площею 0.6000 га.  с. Тростянець. 

3.  Гр. Пацан Оксані Василівні здійснити  реєстрацію  земельної  ділянки  для   

ведення   особистого селянського господарства  кадастровий  номер  

0524586800:01:001:0213 площею  0.6000 га.відповідно  вимог   діючого   

законодавства.   

4.  Гр. Пацан О.В. використовувати  земельну ділянку  відповідно  до   цільового 

призначення,  дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України.  

  

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                    О.Г.КОВІНЬКО 
 
 



 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                       проєкт 
 
 

                                                                                                 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ   РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

     РІШЕННЯ   № 
 

 

  07  липня  2021 року                                                      12  сесія  VIII  скликання 

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

 
   Розглянувши  заяву  гр. Грищука Сергія  Володимировича  про  

надання  дозволу   на  виготовлення  технічної  документації із  землеустрою  

щодо  встановлення  меж  земельних   ділянок  в  натурі(на місцевості)    

(свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 24.11.00 р.,витяг з 

державного реєстру речових прав на нерухоме майно )   та   керуючись  п.б. 

ст.12,ст.116, 120,121  Земельного  кодексу  України,  ст.242  Цивільного  

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

самоврядування  в  Україні”,селищна  рада 
 

                                                  ВИРІШИЛА: 
 

1.   Надати  дозвіл  гр. Грищуку Сергію  Володимировичу  на  виготовлення   

технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної   

ділянки  в  натурі  площею  0,66 га. по вулиці  Латанецькій, 48   с.Тростянець,    

0,25 га.   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд  та  0,41 га.  для  ведення  особистого  

селянського  господарства . 

2.  Гр. Грищуку Сергію  Володимировичу  погодити  технічну  документацію із  

землеустрою щодо  встановлення  меж  земельних   ділянок  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 

 

 
У К  Р А Ї Н А 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

РІШЕННЯ № 
 

07  липня  2021 року                                                                 12  сесія  VIII скликання 

 

Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  
встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на   місцевості) 
 
          Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Шаповала Григорія 

Павловича  вулиця Д.Нечая б/н с.Тростянець, розроблену ДП «Вінницький  

науково-дослідний та  проектний  інститут  землеустрою», та заяву гр. Шаповала 

Григорія Павловича,    враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  

і  землекористувачами  ,   керуючись  ст.12,118,121 Земельного  кодексу  України  

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

селищна рада      

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

земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) гр. Шаповала Григорія Павловича та  

внести  часткові  зміни  до   рішення  44  сесії  7  скликання   Тростянецької  

сільської  ради  від   13.10.2020 р.  в  частині  площі  земельної   ділянки  та   

земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   розмірів,  визначених  

в  натурі,  а  саме 0,3700га. 

 2.Передати  у  власність земельні ділянки гр. Шаповала Григорія Павловича 

загальною  площею 0,3700 га.   із  них: 

для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:002:0331 площею 0,1100 га.  вулиця Д.Нечая ,б/н  с.Тростянець. 

для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:002:0333 площею 0,2700 га.  вулиця Д.Нечая ,б/н  с.Тростянець. 

 

3. Гр. Шаповалу Григорію Павловичу здійснити  реєстрацію    земельних  ділянок 

для   ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:002:0331 площею 0,1100 га.  вулиця Д.Нечая ,б/н  с.Тростянець, 

для   ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0524586800:02:002:0333 площею 0,2700 га.  вулиця Д.Нечая ,б/н  с.Тростянець 

відповідно  вимог   діючого   законодавства.   

4. Гр. Шаповала Г. П. використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   

цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України 

 

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                              О.Г.КОВІНЬКО 



 
                                                                                                                   проєкт 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ   РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

     РІШЕННЯ   №   
 
 

 

  07  липня  2021 року                                                       12  сесія  VIII  скликання 

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

 
   Розглянувши  заяву  гр. Гавриленка Юрія Олеговича про  

надання  дозволу   на  виготовлення  технічної  документації із  землеустрою  

щодо  встановлення  меж  земельних   ділянок  в  натурі    (свідоцтво  про  

право  на  спадщину за законом  11.07.2006р.)   та   керуючись  п.б. 

ст.12,ст.116, 120,121  Земельного  кодексу  України,  ст.242  Цивільного  

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

самоврядування  в  Україні”,селищна   рада 
 

                                                     ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати  дозвіл  гр. Гавриленку Юрію Олеговичу на  виготовлення   технічної  

документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  

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

житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд 0,25 га.     вулиця   

Перемоги,31   с.Тростянець, та  0,20 га  для  ведення  особистого  селянського  

господарства  0,20 га.  вулиця   Перемоги,31   с.Тростянець. 

 

2. Гр. Гавриленку Юрію Олеговичу погодити  технічну  документацію із  

землеустрою щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Павлова Олега Анатолійовича про  надання  дозволу   

на  виготовлення  проєкту  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, п.34  ч.1 ст.26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні”, селищна   рада     

                                               ВИРІШИЛА: 
 

1.  Надати  дозвіл гр. Павлову Олегу Анатолійовичу на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності площею 0,20 га. вул.Д.Нечая б/н 

с.Тростянець. 

2. Гр. Павлову Олегу 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    
 
 

 
 

 

 

 



                                                                                                      
                                                                                                                            Проект 
 

  
 

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
РІШЕННЯ № 

 

 

07  липня  2021  року                                                        12  сесія  VIII  скликання 

 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Баранової Олени Олексіївни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Барановій Олені Олексіївні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  у  власність площею 1,00 га.,для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  с.Кліщів. 

(масив кад.№ 0524582800:01:002:0258) 

 

2. Гр. Барановій Олені 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  проєкту  землеустрою  по   
відведенню  земельної  ділянки  у  власність. 
 

         Розглянувши  заяву гр.Кирпач Наталії ВІкторівни про  надання  дозволу   на  

виготовлення  проєкту  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-IX «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. Кирпач Наталії ВІкторівні на  виготовлення  проєкту 

землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  власність  площею  0.450 га.  

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  с.Довгополівка 

(масив кад.№ 0524582800:01:001:0329). 

 

2. Гр. Кирпач 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    
 


