
 

     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  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Галаганюка  Павла  Максимовича  

смт.Вороновиця, вул.Шевченко,б.4  виготовлену  ТОВ «Поділля  інжагробуд»  

враховуючи погодження  суміжних  меж  власниками  землі і землекористувачами  

та  відсутність  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Галаганюку  Павлу  

Максимовичу згідно  рішення  62  сесії  07  скликання  від  15.12.2020  року  

Вороновицької  селищної  ради, а  саме  0,1500  га.  

2.Передати  у  власність  гр. Галаганюку  Павлу  Максимовичу  земельну  ділянку  

площею 0,1500 га для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:007:0699  

по вул.Шевченка,4  смт.Вороновиця. 

3.Гр.Галаганюку  Павлу  Максимовичу здійснити   реєстрацію   земельної  

ділянки площею  0,1500  га  для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:007:0699  

по вул.Шевченка,4  смт.Вороновиця відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Галаганюку  Павлу  Максимовичу  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  технічної  документації  із  землеустрою щодо  
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Галаганюка Максима  Павловича  

смт.Вороновиця, вул.Гагаріна,23А  виготовлену  ТОВ «Поділля  інжагробуд»  

враховуючи погодження  суміжних  меж  власниками  землі і землекористувачами  

та  відсутність  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Галаганюку  Павлу  

Максимовичу згідно  рішення  62  сесії  07  скликання  від  15.12.2020  року  

Вороновицької  селищної  ради, а  саме  0,1500  га.  

2.Передати  у  власність  гр. Галаганюку  Максиму  Павловичу  земельну  ділянку  

площею 0,1500 га для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:007:0700  

по вул.Гагаріна,23А  смт.Вороновиця. 

3.Гр.Галаганюку  Максиму  Павловичу здійснити   реєстрацію   земельної  

ділянки площею  0,1500  га  для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:007:0700  

по вул.Гагаріна,23А  смт.Вороновиця відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Галаганюку  Павлу  Максимовичу  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  технічної  документації  із  землеустрою щодо  
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Іменовській  Цезарії  Франціївні  

смт.Вороновиця, вул.Б.Шуляка,15 виготовлену ЮЗС «Альянс» враховуючи 

погодження  суміжних  меж  власниками  землі і землекористувачами  та  

відсутність  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Іменовській  Цезарії  

Франціївні  згідно рішення 22 сесії 5 скликання  від  14.11.2008 року  

Вороновицької  селищної  ради, а  саме  0,1000  га.  

2.Передати  у  власність  гр.Іменовській  Цезарії  Франціївні  земельну  ділянку  

площею 0,1000 га для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:004:0165  

по вул.Б.Шуляка,15  смт.Вороновиця. 

3.Гр.Іменовській  Цезарії  Франціївні здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки 

площею 0,1000 га  для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:004:0165  

по вул.Б.Шуляка,15  смт.Вороновиця відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Іменовській  Цезарії  Франціївні  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  технічної  документації  із  землеустрою щодо  
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Віхтюк  Олені  Вікторівні  

смт.Вороновиця, вул.Київська,25 виготовлену ЮЗС «Альянс» враховуючи 

погодження  суміжних  меж  власниками  землі і землекористувачами  та  

відсутність  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Віхтюк  Олені  Вікторівні  

згідно рішення  5 сесії VIII скликання  від  25.03.2021 року  Вороновицької  

селищної  ради, а  саме  0,1500  га.  

2.Передати  у  власність  гр.Віхтюк  Олені  Вікторівні  земельну  ділянку  площею 

0,1500 га для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських  

будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:010:0293  по 

вул.Київська,25  смт.Вороновиця. 

3.Гр.Віхтюк  О.В. здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки площею 0,1500 га  

для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і 

споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:010:0293  по вул.Київська,25  

смт.Вороновиця відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Віхтюк  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 затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо  
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Моргун  Валентини Стасисівни 

смт.Вороновиця, вул.Загородня,10 виготовлену ЮЗС «Альянс» враховуючи 

погодження  суміжних  меж  власниками  землі і землекористувачами  та  

відсутність  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Моргун  Валентині  

Стасисівні  згідно рішення  61 сесії 07 скликання  від  20.11.2020 року  

Вороновицької  селищної  ради, а  саме  0,1400  га.  

2.Передати  у  власність  гр.Моргун  В.С.  земельну  ділянку  площею 0,1400 га 

для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і 

споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:010:0290  по вул.Загородня,10  

смт.Вороновиця. 

3.Гр.Моргун  В.С. здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки площею 0,1400 га  

для будівництва  і обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  

і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:010:0290по вул.Загородня,10  

смт.Вороновиця відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Моргун  В.С.  використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до цільового  

призначення, дотримуючись  вимог  Земельного кодексу  України. 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО         
 
 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 

 
УК РАЇНА 

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  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 

меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  гр.Сірук  Тетяни  Михайлівни 

с.Комарів  вул. Чернова,21, виготовлену  ЮЗС «Альянс»,враховуючи  погодження 

суміжних меж власниками землі  і  землекористувачами  та  відсутність  

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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Сірук  Світлані  Михайлівні  

згідно   рішення   57  сесії  08  скликання  Вороновицької  селищної  ради  від 

15.09.2020  року, а  саме:  0,3885  га. 

2.Передати  у  власність гр. Сірук  Світлані  Михайлівні  земельні  ділянки  

площею  0,3885 га, в т.ч.: 0,2500  для   будівництва  і обслуговування  жилого  

будинку,  господарських  будівель  і споруд   кадастровий  номер  

0520682400:02:001:0160  по  вул.  Чернова,21  с.Комарів  та  0,1475  га   для  

ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  

0520682400:02:001:0163  по вул.Чернова,21  с.Комарів  відповідно  вимог  діючого  

законодавства.   

3.Гр. Сірук  С.М.  здійснити   реєстрацію   земельних  ділянок  площею  0,2500  га  

для   будівництва  і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських  будівель  

і  споруд  кадастровий  номер  0520685400:02:001:0160 по вул.Чернова,21 

с.Комарів  та  0,1475  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520685400:02:001:0163  по вул.Чернова, 21  с. Комарів  

відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4. Гр.Сірук  С.М.  використовувати  земельні  ділянки   відповідно  до  цільового  

призначення, дотримуючись   вимог  Земельного  кодексу  України. 

 

 

 СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                 О.Г.КОВІНЬКО     
 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 

 
УК РАЇНА 

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  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши    технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 

меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  гр.Грищук  Валентини  

Сергіївни  смт.Вороновиця  вул.Садова,59 ,виготовлену  ЮЗС 

«Альянс»,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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Грищук  Валентини  

Сергіївни  згідно   рішення   06  сесії  06  скликання  Вороновицької  селищної  

ради  від 20.05.2011  року, а  саме:  0,293  га. 

2.Передати  у  власність гр.Грищук  Валентині  Сергіївні  земельні  ділянки  

площею  0,293 га, в т.ч.: 0,1500  для   будівництва  і обслуговування  жилого  

будинку,  господарських  будівель  і споруд   кадастровий  номер  

0520655300:02:006:0244  по  вул.  Садова,59  смт.Вороновиця  та  0,1430  га   для  

ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  

0520655300:02:006:0244  по вул.Садова,59  смт.Вороновиця  відповідно  вимог  

діючого  законодавства.   

3.Гр. Грищук  В.С.  здійснити   реєстрацію   земельних  ділянок  площею  0,1500 

га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських  

будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:006:0244  по  вул.  

Садова,59  смт.Вороновиця  та  0,1430  га   для  ведення  особистого  селянського  

господарства  кадастровий  номер  0520655300:02:006:0244  по вул.Садова,59  

смт.Вороновиця відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4. Гр.Грищук  В.С.  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Гнатенка  Григорія  Петровича 

смт.Вороновиця,вул.Привокзальна,12-А виготовлену ТОВ «Центр  експертиз  та  

бізнесу «Капітал-Інвест» враховуючи погодження  суміжних  меж  власниками  

землі і землекористувачами  та  відсутність  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Гнатенко  Григорію  

Петровичу  згідно рішення  41 сесії 08 скликання  від  15.11.2019 року  

Вороновицької  селищної  ради, а  саме  0,2725  га.  

2.Передати  у  власність  гр.Гнатенко  Григорію  Петровичу  земельні  ділянки  

площею 0,1500 га для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:008:0178  

по вул.Привокзальна,12-А смт.Вороновиця та 0,1225  га   для  ведення  особистого  

селянського  господарства  кадастровий  номер  0520655300:02:008:0179  по 

вул.Привокзальна,12-А  смт.Вороновиця.   

3.Гр.Гнатенко  Г.П. здійснити   реєстрацію   земельних  ділянок  площею 0,1500  

га для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  

і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:008:0178  по вул.Привокзальна,12-А 

смт.Вороновиця та 0,1225 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий номер 0520655300:02:008:0179 по вул.Привокзальна,12-А  

смт.Вороновиця відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Гнатенко  Г.П.  використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до цільового  

призначення, дотримуючись  вимог  Земельного кодексу  України. 

 

 

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО         
 
 

 



 

ПРОЄКТ 

 

 
УК РАЇНА 

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    проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки у  

власність  гр.Гричанюку  Володимиру  Миколайовичу смт.Вороновиця 

вул.Козацький  шлях,27 , виготовлену ДП «Вінницький  науково-дослідний  та  

проектний  інститут  землеустрою»,враховуючи  погодження суміжних меж 

власниками землі  і  землекористувачами  та  відсутність  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  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  

власність гр.Гричанюку  Володимиру  Миколайовичу  згідно   рішення   08  сесії  

07  скликання  Вороновицької  селищної  ради  від 13.04.2016  року, а  саме  

0,1327  га. 

2.Передати  у  власність гр. Гричанюку  Володимиру  Миколайовичу  земельну  

ділянку  площею  0,1327 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520685300:02:005:0318  по вул.Козацький  шлях,27 

смт.Вороновиця  відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

3.Гр. Гричанюк  В.М.  здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки  площею  0,1327  

га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  

0520685300:02:005:0318  по вул.Козацький  шлях,27 смт.Вороновиця  відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Гричанюку  В.М. 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  технічної  документації  із  землеустрою щодо  
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Гричанюк  Любові  Вікторівні 

смт.Вороновиця,вул.Олійника,37, виготовлену ДП «Вінницький  науково-

дослідний та проектний  інститут  землеустрою», враховуючи погодження  

суміжних  меж  власниками  землі і землекористувачами  та  відсутність  

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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Гричанюк  Любові  

Вікторівні згідно рішення  03 сесії 07 скликання  від  18.12.2015 року  

Вороновицької  селищної  ради, а  саме  0,365 га.  

2.Передати  у  власність  гр.Гричанюк  Любові  Вікторівні  земельні  ділянки  

площею 0,1500 га для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:007:0669  

по вул.Олійника,37 смт.Вороновиця та 0,1817 га для  ведення  особистого  

селянського  господарства  кадастровий  номер  0520655300:02:007:0672  по 

вул.Олійника,37  смт.Вороновиця та 0,0333 га для  ведення  особистого  

селянського  господарства  кадастровий  номер  0520655300:02:007:0670  по 

вул.Олійника  смт.Вороновиця  

3.Гр.Гричанюк  Л.В.  здійснити   реєстрацію   земельних  ділянок  площею 0,1500 

га для будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  

і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:007:0669  по вул.Олійника,37 

смт.Вороновиця  та 0,1817 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий номер  0520655300:02:007:0672  по вул.Олійника,37  смт.Вороновиця 

та 0,0333 га для  ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  

номер  0520655300:02:007:0670  по вул.Олійника  смт.Вороновиця відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Гричанюк Л.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 затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо  
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Милої  Ліни  Анатоліївни  

смт.Вороновиця, вул.Б.Хмельницького,48 виготовлену ЮЗС «Альянс» 

враховуючи погодження  суміжних  меж  власниками  землі і землекористувачами  

та  відсутність  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Милій  Ліні  Анатоліївні  

згідно рішення  47 сесії 08 скликання  від  25.02.2020 року  Вороновицької  

селищної  ради, а  саме  0,1332 га.  

2.Передати  у  власність  гр.Милій  Л.А. земельну  ділянку  площею 0,1332 га для 

будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і 

споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:003:0346 по вул.Б.Хмельницького,48  

смт.Вороновиця. 

3.Гр.Милій  Л.А. здійснити   реєстрацію   земельної  ділянки площею 0,1332 га  

для будівництва  і обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  

і споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:003:0346 по вул.Б.Хмельницького,48  

смт.Вороновиця відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр.Милій  Л.А. 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  технічної  документації  із  землеустрою щодо  
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Березовської  Валентини  Сергіївни 

с.Комарів,вул.Шевченка,64, вул.Шевченка,б/н виготовлену ЮЗС «Альянс», 

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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр. Березовській  Валентині  

Сергіївні згідно рішення  19 сесії 08 скликання  від  22.03.2018 року  

Вороновицької  селищної  ради, а  саме  0,5099 га.  

2.Передати  у  власність  гр. Березовській  Валентині  Сергіївні  земельні  ділянки  

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

господарських  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520682400:02:001:0162  

по вул.Шевченка,64 с.Комарів  та  0,0644 га для  ведення  особистого  селянського  

господарства  кадастровий  номер  0520682400:02:001:0161  по вул.Шевченка,64  

с.Комарів та 0,1955  га для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520682400:02:001:0164  по вул.Шевченка,б/н  с.Комарів.  

3.Гр.Березовській  Валентині  Сергіївні  здійснити   реєстрацію   земельних  

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

господарських  будівель  і споруд  кадастровий  номер  0520682400:02:001:0162  

по вул.Шевченка,64 с.Комарів  та  0,0644 га для  ведення  особистого  селянського  

господарства  кадастровий  номер  0520682400:02:001:0161  по вул.Шевченка,64  

с.Комарів та 0,1955  га для  ведення  особистого  селянського  господарства  

кадастровий  номер  0520682400:02:001:0164  по вул.Шевченка,б/н  с.Комарів 

відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

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

цільового  призначення, дотримуючись  вимог  Земельного кодексу  України. 

 

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО     
 
     
 



 

ПРОЄКТ 

 

 
УК РАЇНА 

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  земельної  ділянки  в  натурі  (на   місцевості) 
 
Розглянувши  технічну документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення меж 

земельної  ділянки в  натурі (на  місцевості)  гр.Григорович  Вікторії  Дем’янівні                  

смт.Вороновиця  вул. Сорочинська,29, виготовлену ФОП  Баришев  Семен  

Олегович,враховуючи погодження суміжних меж власниками землі і  

землекористувачами  та  відсутність  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) гр.Григорович  Вікторії  

Дем’янівні згідно   рішення   62  сесії  07  скликання  Вороновицької  селищної  

ради  від 15.12.2020  року, а  саме:  0,1500  га. 

2.Передати  у  власність гр.Григорович  Вікторії  Дем’янівні  земельну  ділянку  

площею   0,1500  га  для   будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель  і споруд   кадастровий  номер  0520655300:02:009:0250  

по  вулиці  Сорочинська,29 смт.Вороновиця.   

3.Гр.Григорович  Вікторії  Дем’янівні    здійснити   реєстрацію   земельної  

ділянки  площею  0,1500  га  для   будівництва  і  обслуговування   жилого   

будинку, господарських  будівель  і  споруд  кадастровий  номер  

0520655300:02:009:0250 по вул.Сорочин6ська,29  смт.Вороновиця відповідно  

вимог  діючого  законодавства.   

4. Гр.Григорович  Вікторії  Дем’янівні  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  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  власність гр.Кирилюк  Наталі  

Анатоліївні  та  гр.Кирилюку  Андрію  Сергійовичу смт.Вороновиця  вул.Бурти,29 

а  виготовлену  ДП «Вінницький  науково-дослідний  та  проектний  інститут  

землеустрою»  враховуючи  погодження  суміжних  меж  власниками  землі  і  

землекористувачами  та  відсутність  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  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) у власність гр. Кирилюк  

Наталі  Анатоліївні  та  гр.Кирилюку  Андрію  Сергійовичу згідно  рішення  5  

сесії  VIII скликання  від  25.03.2021  року Вороновицької  селищної ради,а  саме: 

0,0782  га. 

2.Передати  у  власність  гр. Кирилюк  Наталі  Анатоліївні  та  гр.Кирилюку  

Андрію  Сергійовичу земельну   ділянку  площею 0,0782  га  для   будівництва  і  

обслуговування   жилого   будинку,  господарських  будівель  і  споруд  

кадастровий  номер  0520655300:02:003:0350 смт.Вороновиця по  вул.Бурти,29а. 

3.Гр. Кирилюк  Наталі  Анатоліївні  та  гр.Кирилюку  Андрію  Сергійовичу 

здійснити   реєстрацію   земельної  діляноки площею  0,0782   га  для   

будівництва  і  обслуговування   жилого   будинку,  господарських  будівель  і  

споруд  кадастровий  номер  0520655300:02:003:0350  по вул.Бурти,29а  

смт.Вороновиця  відповідно  вимог  діючого  законодавства.   

4.Гр. Кирилюк  Наталі  Анатоліївні  та  гр.Кирилюку  Андрію  Сергійовичу 

використовувати  земельні  ділянки  відповідно  до цільового призначення, 

дотримуючись  вимог  Земельного кодексу  України. 

 

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                  О.Г.КОВІНЬКО         
 

 


