
ВО
ВІННИЦ

 

9 грудня  2021 року 
 

Про затвердження про
ділянки  
  

Керуючись пункто

самоврядування в Укр

частиною 1, 2, 3 пункт

ст.122, частиною 2 ст.1

України та згідно пода

комісії з питань ох

регулювання земельних

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проек

власність для ведення

призначення 01.03) на т

2. Передати у власн

ведення особистого с

01.03) площею 1,0000 

території  с.Кліщів, Вор

3. Здійснити  реєс

селянського господарст

з кадастровим номер

Вороновицької селищн

реєстрацію речових пра

4. Використовувати

дотримуючись вимог Зе

5. Контроль  за  в

комісію  з питань  о

регулювання  земельни

 

Селищний голова          

    
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛ
20 СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

      смт Вороновиця             

я проекту землеустрою щодо відведенн

унктом 34 частиною1 статті 26 Закону У

в Україні» пункти «а» та «в» ст. 12, 

пунктом «в» та частиною 4 ст.116, ст.11

 2 ст.123, частиною 3 пунктом «6» ст.186

 поданої заяви, враховуючи висновки та 

ь охорони навколишнього природно

льних відносин,  селищна рада 

проект землеустрою щодо відведення 

дення особистого селянського господар

3) на території Вороновицької селищної р

 власність земельну ділянку гр. Томчук М

ого селянського господарства (код ціл

,0000 га з кадастровим номером 05245

Вороновицької селищної ради. 

реєстрацію  земельної ділянки для 

одарства (код цільового призначення 01.0

омером 0524582800:01:002:0303 на терит

лищної ради  відповідно  до Закону Укр

их прав на нерухоме майно та їх обтяжень

увати земельну ділянку відповідно до  ці

мог Земельного  кодексу України. 

за  виконанням  даного  рішення  пок

нь  охорони  навколишнього  природн

ельних  відносин. 

                                                                  Ол

 РАДА 
 ОБЛАСТЬ 

ПРОЄКТ 

                            №____ 

едення земельної 

ону України «Про місцеве 

. 12, пунктом «б» ст.81, 

, ст.118,ст.121, частиною 1 

ст.186 Земельного кодексу 

ки та пропозиції постійної 

родного середовища та 

ення земельної ділянки у 

подарства (код цільового 

ної ради. 

чук Марії Миколаївні для 

д цільового призначення 

524582800:01:002:0303 на 

для ведення особистого 

я 01.03) площею 1,0000 га 

 території с.Довгополівка,  

у України «Про державну 

яжень» 

до  цільового призначення 

  покласти  на  постійну  

дного  середовища та  

Олександр КОВІНЬКО 


