
 

ПРОЄКТ 

 
У К Р А Ї Н А 

ВОРОНОВИЦЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА 
ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ    ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28  січня    2021  року                                              3  сесія   VIII  скликання 

 

 

         Про  внесення  змін  в  рішення  22  сесії  08  скликання      
  Вороновицької  селищної  ради  від  22.06.2018  року  та  надання дозволу  

на  виготовлення    проекту  землеустрою  по  відведенню   земельної  
ділянки   для   передачі  в  оренду      по  вулиці    Козацький  шлях,43 

                                 

             У  відповідності  до  ст.12, ст.93,123,124  “Земельного  Кодексу  України 

“,   пункт 34 ч.1 ст.26  Закону  України   “Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні”  розглянувши   заяву   гр.Чабана  О.П.  та  Чабан  Н.В.  щодо    

внесення  змін    в  рішення  22  сесії  08  скликання  Вороновицької  селищної  

ради  від  22.06.2018  року   та  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  

землеустрою  по  відведенню земельної  ділянки  для  обслуговування   будівлі   

універмагу  з  прибудовами  згідно  договору  купівлі-продажу від 27.11.2008 

року по вулиці Козацький  шлях,43, 

   селищна  рада 

                 В И Р І Ш И Л А: 

 

1.   Внести  зміни  в  рішення  22  сесії  08  скликання  Вороновицької селищної  

ради  від  22.06.2018 року  та надати  дозвіл  гр.Чабану  Олегу  Павловичу  та  

Чабан  Надії  Вікторівні на  виготовлення  проекту  землеустрою  по  відведенню  

земельної  ділянки   для  передачі  в  оренду   площею –  0,07га   для     будівництва  

та  обслуговування  будівель  торгівлі  -  будівля  універмагу  з  прибудовами  по  

вулиці   Козацький  шлях,43   за  рахунок  земель   не  наданих  у  власність  та  не  

переданих  в  користування  в  межах  населеного  пункту  Вороновиця.    

 

2.   Гр.Чабану  О.П., Чабан  Н.В.  погодити    проект  землеустрою   по  

відведенню  земельної  ділянки    в  оренду   із  землекористувачем   та  

іншими   уповноваженими  органами  і  подати  на  розгляд,  затвердження  в  

установленому   порядку  згідно  чинного  законодавства. 

 

3.   До використання  земельної  ділянки  приступати  при  наявності  

документів  і   при  визначенні  меж  земельної  ділянки  на  місцевості  

передбачених   п.3  статті  125, ст.126   Земельного  кодексу  України. 

 

4.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  

 з  питань  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  регулювання        

земельних   відносин.       
 
  С Е Л И Щ Н И Й     Г О Л О В А                                                        О.Г.Ковінько  


