
                                                                                    

                                                                                                                        ПРОЄКТ  

 
 УКРАЇНА 

                          ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                                         РІШЕННЯ  №                                     
07 липня  2021 року                                                               12 сесія  VIII скликання 

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

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Гайовик Ірини 

Миколаївни  вул.Гагаріна,13  с.Олексанрівка, виготовлену ПП ЦЕП «Сервіс-

Центр»,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,   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.Гайовик Ірини Миколаївни  

 та  внести  часткові  зміни  до  рішення   3  сесії  VIII  скликання   Вороновицької 

селищної  ради    від   28.01.2021 року в  частині  площі   земельних  ділянок  та   в 

земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   розмірів,  визначених  

в  натурі,   а  саме:  0,9199 га. 

2.  Передати  у  власність гр.Гайовик Ірині Миколаївні  земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,9199 га   із  них: 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд кадастровий 

номер 0520684600:03:002:0142 та  0,2434 га  для   ведення   особистого 

селянського господарства кадастровий номер 0520684600:03:002:0143  по  вулиці 

Гагаріна,13  с.Олександрівка та 0,1599 га для ведення особистого селянського 

господарства кадастровий номер 0520684600:02:004:0095 по вулиці 

З.Космодем’янської с.Олександрівка та 0,2666 га для ведення особистого 

селянського господарства кадастровий номер 0520684600:03:001:0181 по вулиці 

З.Космодем’янської с.Олександрівка. 

3.  Гр.Гайовик Ірині Миколаївні здійснити  реєстрацію    земельних  ділянок  

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

господарських будівель і споруд кадастровий номер 0520684600:03:002:0142 та 

0,2434 га  для   ведення   особистого селянського господарства кадастровий номер 

0520684600:03:002:0143  по  вулиці  Гагаріна,13   с.Олександрівка та 0,1599 га для 

ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0520684600:02:004:0095 по вулиці З.Космодем’янської с.Олександрівка та 0,2666 

га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0520684600:03:001:0181 по вулиці З.Космодем’янської с.Олександрівка  

відповідно  вимог   діючого   законодавства.   

4.  Гр. Гайовик І.М.  використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до   

цільового призначення,    дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу   України. 

 СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО                    
                                                                                                                                                           



                                                                                    

     ПРОЄКТ  

 
 УКРАЇНА 

                          ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                                         РІШЕННЯ  №                                      
 

07  липня  2021 року                                                               12 сесія  VIII скликання 

 

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

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)у спільну сумісну власність  

гр.Войтка Віктора Івановича та гр.Староверова Олександра Івановича  

вул.Незалежності,7 с.Жабелівка, виготовлену ФОП Матвійчук Галиною 

Петрівною,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  земельної  ділянки  з  

результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121,186 Земельного  кодексу  

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

Україні”,   селищна рада     

    

                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1.  Затвердити   технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  

меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) у спільну сумісну власність 

гр.Войтка Віктора Івановича та гр.Староверова Олександра Івановича згідно 

рішення 39 сесії 7скликання від 02.11.2020 року Жабелівської сільської ради. 

2.Передати у спільну сумісну власність гр.Войтку Віктору Івановичу та 

гр.Староверову Олександру Івановичу земельні ділянки площею 0,6500 га  в т.ч.: 

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

будівель і споруд кадастровий номер 0520681900:02:001:0166 та  0,4000 га  для   

ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0520681900:02:001:0165  по  вулиці Незалежності,7  с.Жабелівка. 

3.Гр.Войтку В.І. та гр.Староверову О.І. здійснити реєстрацію земельних ділянок 

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

господарських будівель і споруд кадастровий номер 0520681900:02:001:0166 та 

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0520681900:02:001:0165 по вулиці Незалежності,7, с.Жабелівка відповідно до 

діючого законодавства. 

4.Гр.Войтко В.І. та гр.Староверову О.І. використовувати земельні ділянки 

відповідно до цільового призначення, дотримуючись вимог Земельного кодексу 

України. 

 

                                                                                    

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                               О.Г.КОВІНЬКО 
 



 

                                                                                    

                                                                                                            ПРОЄКТ  

 
 УКРАЇНА 

                          ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                                         РІШЕННЯ  №                                      
 

07 липня  2021 року                                                               12 сесія  VIII скликання 

 

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

меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на  місцевості)  гр.Бойка Андрія Петровича  

вул.Гагаріна,42  с.Оленівка, виготовлену ДП «Вінницький науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою»,  враховуючи  погодження  суміжних  меж  

власниками  землі  і  землекористувачами  та  наявність  розбіжностей  в  площі  

земельної  ділянки  з  результатами  обмірів,   керуючись  ст.12,118,121 

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.Бойка Андрія Петровича  

 та  внести  часткові  зміни  до  рішення   10  сесії  7  скликання   Оленівської  

сільської  ради    від   09.02.2017 року в  частині  площі   земельних  ділянок  та   в 

земельно-облікові   документи  відповідно  до    фактичних   розмірів,  визначених  

в  натурі,   а  саме:  0,5189 га. 

2.  Передати  у  власність гр.Бойку Андрію Петровичу  земельну    ділянку   

загальною  площею – 0,5189 га   із  них: 0,1138 га для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд кадастровий 

номер 0520684600:02:003:0081 та  0,4051 га  для   ведення   особистого 

селянського господарства кадастровий номер 0520684600:02:003:0082  по  вулиці 

Гагаріна,42  с.Оленівка. 

3.Гр.Бойко Андрію Петровичу здійснити реєстрацію земельних ділянок площею 

0,1138 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд кадастровий номер 0520684600:02:003:0081 та 0,4051 га для 

ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 

0520684600:02:003:0082 по вулиці Гагаріна,42 с.Оленівка відповідно до діючого 

законодавства. 

4.Гр.Бойко А.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 проекту землеустрою по відведенню  
земельної  ділянки у власність 
      
 
          Розглянувши  заяву гр.Головащенко Лідії Іванівни  про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

та  керуючись п.б.  ст.12, ст.35,81,116, 118, 121 Земельного  кодексу України та  п. 

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

селищна рада 

        

                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Головащенко Лідії Іванівні на виготовлення проекту 

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

ведення особистого селянського господарства по вулиці Можайського,8  

с.Жабелівка. 

 

2.Гр. Головащенко Л.І.  погодити проект землеустрою по відведенню земельної 

ділянки у власність з відповідними уповноваженими органами та подати на 

розгляд та затвердження згідно чинного законодавства. 

 

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

охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 

 

  СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                              О.Г.КОВІНЬКО   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 



 

                                                                                                                                         

   ПРОЄКТ  
 

 
 УКРАЇНА 

                          ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ  ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА РАДА                                                 

                                                             РІШЕННЯ  №                                     
 

 07 липня   2021 року                                                               12 сесія VIII скликання 

 

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

виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність 

та  керуючись п.б.  ст.12, ст.35,81,116, 118, 121 Земельного  кодексу України та  п. 

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

селищна рада 
        

                                                  ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Зарудняку Сергію Дмитровичу на виготовлення проекту 

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

ведення особистого селянського господарства по вулиці Можайського,13  

с.Жабелівка. 

 

2.Гр. Зарудняку С.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 розгляд заяви гр.Колодяжного В.В. 
 
 
 
        У відповідності до ст.38,83 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву 

гр.Колодяжного В.В. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва, селищна 

рада 

 

                                                       ВИРІШИЛА: 
 
 

1.Відмовити гр. Колодяжному Василю  Васильовичу  в наданні дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення  садівництва на території Оленівського старостинського 

округу в зв’язку із відсутністю вільної земельної ділянки зазначеної категорії. 

 

 

 

 

 

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.Садківського В.Я. 
 
 
 
        У відповідності до ст.38,83 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву 

гр.Садківського В.Я. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, селищна рада 

 

                                                       ВИРІШИЛА: 
 
 

1.Відмовити гр. Садківському Віталію  Яковичу  в наданні дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Оленівського старостинського округу в зв’язку із відсутністю вільної земельної 

ділянки зазначеної категорії. 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                             О.Г.КОВІНЬКО  
            
  
 


