
ПРОЄКТ 

 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
24 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ  
 
17 лютого 2022 року                     смт Вороновиця                                   №____ 

 

Про внесення змін до рішення 20 сесії VIII скликання Вороновицької 
селищної ради № 1781 від 09 грудня 2021 року 

   
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції 

у сфері земельних відносин» частиною 6 статті 79-1, частиною 1 статті 122, пунктом 

2 частини 5 статті 186, пунктом 24 розділу Х «Перехідні положення» Земельного 

кодексу України, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Внести зміни до рішення 20 сесії VIII скликання Вороновицької селищної 

ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»       № 1781 від 09 

грудня 2021 року та викласти його у наступній редакції: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки, яка знаходиться в оренді гр. Прокопчука Віктора Володимировича для 

сінокосіння (код цільового призначення 10.06) з кадастровим номером 

0520682400:01:004:0180, площею 4,491 га на території Вороновицької селищної 

ради на земельні ділянки: 

 площею 2,4291 га з кадастровим номером 0520682400:01:004:0193; 

 площею 2,0000 га з кадастровим номером 0520682400:01:004:0192. 

 2. Здійснити реєстрацію земельних ділянок площею 2,4291 га з кадастровим 

номером 0520682400:01:004:0193 площею 2,4291 га та з кадастровим номером 

0520682400:01:004:0192 площею 2,0000 га відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 3. Укласти угоду про заміну сторони у Договорі оренди землі з кадастровим 

номером 0520682400:01:004:0180, площею 4,491 га, укладеного між Вінницькою 

обласною державною адміністрацією (Орендодавець) та гр. Прокопчук В.В. 

(Орендар), відповідно до якої замінити сторону Орендодавця на Вороновицьку 

селищну раду, а також укласти додаткову угоду до вказаного Договору оренди землі 



відповідно до якої внести зміни до Договору оренди землі з урахуванням цього 

рішення». 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних 

відносин. 

 

 
 Селищний голова     Олександр КОВІНЬКО 


