
 

УКРАЇНА 
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

Гайсинського району Вінницької області 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №46 
 

від «  » жовтня  2021р.                    м. Гайсин                     22сесія 8 скликання 

 

 

Про надання  дозволу на розроблення  технічних документацій із 

землеустрою для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд та для  ведення особистого селянського 

господарства в оренду (в межах  населених  пунктів) 
 

            Розглянувши заяви громадян про надання  дозволу на розроблення 

документацій із землеустрою для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд та для  ведення  особистого 

селянського господарства у власність та оренду, керуючись  ст. 12. ст. 40, 

ст.116, частини 1-7 статті 118 Земельного кодексу України (зі змінами), ст.  5 

Закону України «Про  особисте селянське господарство» , частини  34 ст. 26 , 

ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд та для ведення особистого селянського господарства в межах населеного 

пункту для передачі земельних ділянок в оренду: 

- Сороці Юрію Івановичу, орієнтовною площею 0,0300 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд що 

знаходиться за адресою: м.Гайсин, вул. Коцюбинського, 6, терміном на 5 років 

(на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, номер витягу 

263153728 від 25.06.2021 р); 

 - Грабовському Михайлу Григоровичу, орієнтовною площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, що знаходиться за адресою: м.Гайсин, вул. Набережна, 97, терміном на 

5 років (на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, номер 

витягу 261945963 від 16.06.2021 р); 

- Халепі Катерині Іванівні, орієнтовною площею 0,0679 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 

знаходиться за адресою: м.Гайсин, вул. Армійська, 42, терміном на 49 років 



(на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, номер витягу 

10682833 від 19.05.2006 р.); 

-Безмощуку Олександру Петровичу, орієнтовною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, що знаходиться за адресою: м.Гайсин, вул. Заводська, 100, терміном на 

5 років (на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, номер 

витягу 246791762  від 03.03.2021 р.); 

-Федоруку Олександру Петровичу, орієнтовною площею 0,0800 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, що знаходиться за адресою: м.Гайсин, пров.3 І.Богуна, 15, терміном на 

49 років (на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, номер 

витягу 4462917  від 17.08.2004 р.); 

- Дуці Олені Федорівні, Довбуш Оксані Павлівні , Проценко Аліні 

Павлівні, орієнтовною  площею 0,2500,  для будівництва і обслуговування  

житлового  будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за 

адресою: с. Шура-Бондурівська, вул. Жовтнева,34, терміном на 5 років (на 

земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, номер витягу 

25082672  від 20.01.2010 р.); 

  -Ковалю Анатолію Васильовичу, орієнтовною  площею 0,2500,  для 

будівництва і обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель і 

споруд та орієнтовною та 0,1900 для ведення особистого селянського 

господарства, що знаходиться за адресою: с. Губник вул. Центральна,160, 

терміном на 5 років  (на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого 

майна, номер витягу 242621173  від 02.02.2021 р.); 

 -Колоту Василю Павловичу, орієнтовною  площею 0,2500 га, для будівництва 

і обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель і споруд,  що 

знаходиться за адресою: с. Губник  вул. Центральна, 182, терміном на 5 років 

(на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна);   

 -  Наумовій Марії Петрівні, орієнтовною  площею 0,2500,  для будівництва і 

обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель і споруд та 

0,1500 для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за 

адресою: с. Губник вул. Комарова, 61, терміном на 5 років (на земельній ділянці 

розташований об’єкт нерухомого майна, номер витягу 34813735 від 12.07.2012 

р.);                          

  - Сокирко Павліні Іванівні, Кравчук Лілії Юріївні, орієнтовною  площею 

0,2500,  для будівництва і обслуговування  житлового  будинку, господарських 

будівель і споруд та площею 0,1100,  для ведення особистого селянського 

господарства, що знаходиться за адресою: с. Кисляк, вул. Шкільна,58 Б, 

терміном на 5 років (на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого 

майна, номер витягу 259941367 та 259955458 від 04.06.2021 р.);                              

 -Молодик Тамілі Іванівні, Кривов’язу Валентину Івановичу,  орієнтовною  

площею 0,0900 га для будівництва і обслуговування  житлового  будинку, що 



знаходиться за адресою: с. Куна, 3  пров. Надсіб,12, терміном на 5 років (на 

земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна);                             

  - Бурбелюку Сергію Михайловичу, орієнтовною площею 0,2500 га  для 

будівництва і обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель і 

споруд, що знаходиться за адресою:  с. Куна,  вул. Садова, 13, терміном на 5 

років (на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, номер 

витягу 223050397 від 08.09.2020 р);                          

 - Драчу Миколі Петровичу, Драчу Петру Мойсейовичу, Яковенко Вірі 

Іванівні, Драчу Василю Петровичу, орієнтовною площею 0,3300 га для 

будівництва і обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель і 

споруд, що знаходиться за адресою: с. Харпачка  провулок  Кошового 2, буд. 7, 

терміном на 5 років (на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого 

майна, номер витягу 16739351 від 21.11.2007 р);                            

 - Захарчуку Олегу Вячеславовичу, орієнтовною площею 0,2500 га  для 

будівництва і обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель і 

споруд що знаходиться за адресою: с. Чечелівка,  вул. І.Богуна,11, терміном на 5 

років (на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, номер 

витягу 129373634 від 02.07.2018 р); 

- Зеленецькій Катерині Василівні, орієнтовною  площею 0,2500 га  для 

будівництва і обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель і 

споруд (на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна) та 0,1100 

га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за 

адресою: с. Степашки, вул. Партизанська,37-А, терміном на 5 років; 

- гр. Карпенко Олені Борисівні, орієнтовною площею 0,2000 га, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, що знаходиться за адресою: с. Мар’янівка, вул. Відродження, 70, 

терміном на 5 років; 

- гр. Павленко Галині Іванівні, орієнтовною площею 0,2100 га, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, що знаходиться за адресою: с. Куна, вул. Гагаріна, 61, терміном на 5 

років; 

- гр. Мелник Ганні Володимирівні, Мартиновій Любові Володимирівні, 

Грабовому Дмитру Володимировичу, орієнтовною  площею 0,2500 га, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, що знаходиться за адресою: с. Кіблич, вул. Перемоги, 31, терміном на 10 

років; 

- гр. Бурлачук Вірі Іванівні, гр.Закусило Наталії Іанівні, орієнтовною  

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

господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: с. Чечелівка, вул. 

Молодіжна, 5, терміном на 5 років; 

- гр. Мельник Тетяні Вікторівні, орієнтовною площею 0,2500 га, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд, що знаходиться за адресою: с. Чечелівка, вул. Б.Хмельницького, 15, 

терміном на 5 років; 

- гр. Плазій Олені Федорівні, орієнтовною площею 0,2500 га, для 

будівництва і обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і 

споруд, що знаходиться за адресою: с. Харпачка, вул. Центральна, 19, терміном 

на 7 років; 

- Марченку Юрію Анатолійовичу та Морозовій Альоні Анатоліївні, 

орієнтовною площею 0,0452 га, для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою:                             

м. Гайсин, вул. Вокзальна, 14, терміном на 5 років; 

- Станкевичу Петру Пантелеймоновичу, орієнтовною площею 0,2500 га, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, що знаходиться за адресою: с. Кущинці, вул. З.Космодем’янської, 6, 

терміном на 5 років; 

                                                      

  1.1. Розроблені  технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), вищевказаних 

земельних ділянок подати на затвердження до міської ради відповідно до 

чинного законодавства. 

 

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

питань земельних відносин, екології, планування території, містобудування, 

будівництва та архітектури. ( А. ШУЛЬГА). 

 

 

                Міський голова                                              Анатолій ГУК 

 
 

 

 
 


