
 
 

ПРОЄКТ 
 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

        РІШЕННЯ  №    
   
  07  липня  2021 року                                                          12 сесія  VIII скликання 

 

 

   Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної   
   ділянки   у  власність 
 

     Розглянувши клопотання громадян щодо  затвердження  проекту  землеустрою  

по  відведенню  земельної  ділянки  для  ведення  особистого   селянського  

господарства  у  власність  згідно з додатком ,  керуючись  ст.12, ч.5 п.в ст.83, 

ст.121,186, 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.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки у 

власність громадянам  для  ведення  особистого  селянського  господарства згідно 

з додатком 4  за адресою: Вінницька  область,  Вінницький  район,  Вороновицька  

селищна  рада. 

  2.  Передати  у  власність  громадянам   земельну ділянку для  ведення  особистого    

  селянського  господарства  згідно  з  додатком   за  адресою:  Вінницька  область,   

  Вінницький  район,    Вороновицька  селищна  рада. 

3.Громадянам здійснити реєстрацію правовстановлюючого документу на 

земельну ділянку для ведення  особистого  селянського  господарства  відповідно  

вимог  діючого  законодавства. 

  4.  Громадянам  використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до   цільового     

  призначення    згідно  вимог  Земельного  кодексу  України. 

  5.Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію 

  з  питань охорони   навколишнього природного  середовища та регулювання       

  земельних   відносин.   
 
 
      
   CЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                            О.Г.КОВІНЬКО 

 
 



 
 
 
 
 

                                                                            ДОДАТОК   
                                                                            до  рішення   12 сесії VIII скликання 

                                                                      Вороновицької  селищної  ради  від   

                                    07.07.2021 року 

 
                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                   СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА 
 

                                                                    ________________О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 

Список  громадян,  яким  надаються  у  власність  земельні  ділянки  для 
ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність  на  території  
Вороновицької  селищної  ради 
                                                                          Площа, га            кадастровий  номер 

1.Тимарська  Марина  Володимирівна            2,0000              0520684600:01:012:0072 

2.Ляховченко  Юлія  Миколаївна                    2,0000              0520684600:01:012:0073  

3.Підгурська  Олена  Віталіївна                       2,0000              0520684600:01:012:0074 

4.Вишневський  Андрій  Нарцизович             2,00000             0520684600:01:012:0075 

 

 

  

 

Начальник  відділу  земельних  відносин                                    І.М.Грабчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

        РІШЕННЯ  №    
   
  07  липня  2021 року                                                          12 сесія  VIII скликання 

 

 

   Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної   
   ділянки   у  власність 
 

     Розглянувши клопотання громадян щодо  затвердження  проекту  землеустрою  

по  відведенню  земельної  ділянки  для  ведення  особистого   селянського  

господарства  у  власність  згідно з додатком ,  керуючись  ст.12, ч.5 п.в ст.83, 

ст.121,186, 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.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки у 

власність громадянам  для  ведення  особистого  селянського  господарства згідно 

з додатком 4  за адресою: Вінницька  область,  Вінницький  район,  Вороновицька  

селищна  рада. 

  2.  Передати  у  власність  громадянам   земельну ділянку для  ведення  особистого    

  селянського  господарства  згідно  з  додатком   за  адресою:  Вінницька  область,   

  Вінницький  район,    Вороновицька  селищна  рада. 

3.Громадянам здійснити реєстрацію правовстановлюючого документу на 

земельну ділянку для ведення  особистого  селянського  господарства  відповідно  

вимог  діючого  законодавства. 

  4.  Громадянам  використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до   цільового     

  призначення    згідно  вимог  Земельного  кодексу  України. 

  5.Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію 

  з  питань охорони   навколишнього природного  середовища та регулювання       

  земельних   відносин.   
 
 
      
   CЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                            О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 



                                      
 

                                                                                                                 ДОДАТОК   
                                                                            до  рішення  12 сесії VIII скликання 

                                                                      Вороновицької  селищної  ради  від   

                                    07.07.2021 року 

 
                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                   СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА 
 

                                                                    ________________О.Г.КОВІНЬКО 
 

 
Список  громадян,  яким  надаються  у  власність  земельні  ділянки  для 
ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність  на  території  
Вороновицької  селищної  ради 
                                                                          Площа, га            кадастровий  номер 

1.Вишневська  Юлія    Андріївна                  2,0000            0520684600:01:006:0128 

2.Комарівський  Олег  Вікторович                2,0000            0520684600:01:006:0129            

3 Фальківський  Віталій  Іванович                2,0000            0520684600:01:006:0130                

4.Бондар  Олександр  Анатолійович             2,0000            0520684600:01:006:0131                

5.Комарівський  Петро  Васильович             2,0000            0520684600:01:006:0132                

6.Дзюба  Іван  Михайлович                            2,0000            0520684600:01:006:0133                

7.Андрієвський  Анатолій  Тадеушович        2,0000           0520684600:01:006:0134                

8.Мар’янчук  Наталія  Олександрівна      2,0000                0520684600:01:006:0135                

9.Безп’ятчук   Оксана Юріївна                       2,0000          0520684600:01:006:0136                 

 

Начальник  відділу  земельних  відносин                                    І.М.Грабчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

        РІШЕННЯ № 
            
       07  липня  2021 року                                                           12 сесія  VIII скликання 

 

        Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної   
        ділянки   у  власність 
                                            

     Розглянувши клопотання гр.Бурдейного  Володимира  Володимировича 

щодо  затвердження  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  

у  власність,  виготовлений ДП „Вінницький  науково-дослідний  та  проектний  

інститут  землеустрою”,  керуючись  ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.121,186, 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.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки у 

власність гр.Бурдейному  Володимиру  Володимировичу для ведення  

особистого  селянського  господарства  с.Тростянець  на території  

Вороновицької  селищної  ради. 

 2.  Передати  у  власність  гр. Бурдейному  Володимиру  Володимировичу 

земельну   ділянку  площею –  1,0000 га   для ведення  особистого  селянського  

господарства кадастровий номер 0524586800:01:003:0553  с.Тростянець  на  

території  Вороновицької  селищної  ради. 

 3.Гр.Бурдейному  Володимиру  Володимировичу здійснити реєстрацію  

правовстановлюючого документу на земельну  ділянку  площею  1,000га для 

ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  

0524586800:01:003:0553 с.Тростянець  на  території  Вороновицької  селищної  

ради   відповідно  вимог  діючого  законодавства. 

 4.  Гр.Бурдейному В.В.  використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до   

цільового    призначення    згідно  вимог  Земельного  кодексу  України. 

   5.Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію 

   з  питань охорони   навколишнього природного  середовища та регулювання     

   земельних   відносин.        
         
 
 

          CЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 



 
ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

        РІШЕННЯ № 
            
       07  липня  2021 року                                                           12 сесія  VIII скликання 

 

        Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної   
        ділянки   у  власність 
                                            

     Розглянувши клопотання гр.Бортнівської  О.В.,  яка  діє  по  дорученню  

Бортнівського  А.Д.,  гр.Козаря І.І.  щодо  затвердження  проекту  землеустрою  

по  відведенню  земельних  ділянок  у  власність,  виготовлений  ЮЗС 

„Альянс”,  керуючись  ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.121,186, 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.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних   ділянок у 

власність гр.Бортнівському  Анатолію  Дмитровичу,  гр.Козарю  Івану  

Івановичу  для ведення  особистого  селянського  господарства  с.Жабелівка  

на території  Вороновицької  селищної  ради. 

 2.  Передати  у  власність  земельні   ділянки  для  ведення  особистого  

селянського  господарства: 

гр. Бортнівському  Анатолію  Дмитровичу  площею 1,0000 га    кадастровий 

номер  0520681900:01:002:0137,   

гр.Козарю  Івану  Івановичу площею   1,0000 га    кадастровий номер 

0520681900:01:002:0138  с.Жабелівка  на  території  Вороновицької  селищної  

ради. 

 3. Здійснити реєстрацію  правовстановлюючих документів на земельні  

ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства: 

гр. Бортнівському  Анатолію  Дмитровичу  площею  1,0000 га    кадастровий 

номер 0520681900:01:002:0137,   

гр.Козарю  Івану  Івановичу площею 1,0000 га    кадастровий номер 

0520681900:01:002:0138  с.Жабелівка  на  території  Вороновицької  селищної  

ради   відповідно  вимог  діючого  законодавства. 

 4.  Гр. Бортнівському  А.Д.,  гр.Козарю І.І.  використовувати  земельні  ділянки  

відповідно  до   цільового    призначення    згідно  вимог  Земельного  кодексу  

України. 

   5.Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію 

   з  питань охорони   навколишнього природного  середовища та регулювання     

   земельних   відносин.        
        

          CЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 



 
 

ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

        РІШЕННЯ № 
            
       07  липня  2021 року                                                           12 сесія  VIII скликання 

 

        Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної   
        ділянки   у  власність 
                                            

     Розглянувши клопотання гр.Бортнівської  О.В.,  яка  діє  по  дорученню  

Бортнівського  А.Д.,  гр.Козаря І.І.  щодо  затвердження  проекту  землеустрою  

по  відведенню  земельних  ділянок  у  власність,  виготовлений  ЮЗС 

„Альянс”,  керуючись  ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.121,186, 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.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних   ділянок у 

власність гр.Бортнівському  Анатолію  Дмитровичу,  гр.Козарю  Івану  

Івановичу  для ведення  особистого  селянського  господарства  с.Жабелівка  

на території  Вороновицької  селищної  ради. 

 2.  Передати  у  власність  земельні   ділянки  для  ведення  особистого  

селянського  господарства: 

гр. Бортнівському  Анатолію  Дмитровичу  площею 1,0000 га    кадастровий 

номер  0520681900:01:002:0137,   

гр.Козарю  Івану  Івановичу площею   1,0000 га    кадастровий номер 

0520681900:01:002:0138  с.Жабелівка  на  території  Вороновицької  селищної  

ради. 

 3. Здійснити реєстрацію  правовстановлюючих документів на земельні  

ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства: 

гр. Бортнівському  Анатолію  Дмитровичу  площею  1,0000 га    кадастровий 

номер 0520681900:01:002:0137,   

гр.Козарю  Івану  Івановичу площею 1,0000 га    кадастровий номер 

0520681900:01:002:0138  с.Жабелівка  на  території  Вороновицької  селищної  

ради   відповідно  вимог  діючого  законодавства. 

 4.  Гр. Бортнівському  А.Д.,  гр.Козарю І.І.  використовувати  земельні  ділянки  

відповідно  до   цільового    призначення    згідно  вимог  Земельного  кодексу  

України. 

   5.Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію 

   з  питань охорони   навколишнього природного  середовища та регулювання     

   земельних   відносин.        
        

          CЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО  



 
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

        РІШЕННЯ № 
            
       07  липня  2021 року                                                           12 сесія  VIII скликання 

 

        Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної   
        ділянки   у  власність 
                                            

     Розглянувши клопотання гр.Омелянчука  Сергія  Васильовича щодо  

затвердження  проекту  землеустрою  по  відведенню  земельної  ділянки  у  

власність,  виготовлений ДП „Вінницький  науково-дослідний  та  проектний  

інститут  землеустрою”,  керуючись  ст.12, ч.5 п.в ст.83, ст.121,186, 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.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки у 

власність гр.Омелянчуку  Сергію  Васильовичу для ведення  особистого  

селянського  господарства  с.Тростянець  на території  Вороновицької  

селищної  ради. 

 2.  Передати  у  власність  гр.Омелянчуку  Сергію  Васильовичу земельну   

ділянку  площею –  1,0000 га   для ведення  особистого  селянського  

господарства кадастровий номер 0524586800:01:003:0551  с.Тростянець  на  

території  Вороновицької  селищної  ради. 

 3.Гр.Омелянчуку  Сергію  Васильовичу здійснити реєстрацію  правовстанов-

люючого документу на земельну  ділянку  площею  1,000га для ведення  

особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  

0524586800:01:003:0551 с.Тростянець  на  території  Вороновицької  селищної  

ради   відповідно  вимог  діючого  законодавства. 

 4.  Гр.Омелянчуку  С.В.  використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до   

цільового    призначення    згідно  вимог  Земельного  кодексу  України. 

   5.Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію 

   з  питань охорони   навколишнього природного  середовища та регулювання     

   земельних   відносин.        
         
 
 

          CЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 


