
ВО
ВІННИЦ

                                 

 

20 січня  2022 року 

 

 Про затвердження тех
  

Керуючись  п. 34 

самоврядування  в Укр

«в» та частиною 4 ст.11

«5» ст.186, Земельного

висновки та пропозиц

природного середовищ

ВИРІШИЛА: 
       1. Затвердити  т

встановлення  меж з

будівництва і обслугов

споруд(код цільового п

господарства (код ціль

селищної ради.  

       2. Передати у власн

для будівництва і обсл

та споруд (код цільово

номером 0524586800:

господарства (код ці

кадастровим номером 

с.Тростянець на терито

       3. Здійснити реєстр

«Про державну реєстра

       4. Використовувати

згідно  вимог Земельно

       5. Контроль за вик

з питань охорони нав

земельних відносин. 

 

 

Селищний голова          

                                        

 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛ
22 СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ 

                                                                        
РІШЕННЯ 

      смт Вороновиця                   

ня технічної  документації  із землеустр

п. 34  частиною 1 статті 26 Закону  Укр

в Україні»,пунктами «а» та «в» ст.12, час

4 ст.116,ст.118,ст.120,ст.121,ст.125,ст.126,

ьного Кодексу України  та згідно подано

позиції постійної комісії з питань охор

овища та регулювання земельних відноси

и  технічну  документацію  із  з

еж земельних ділянок  в натурі  (н

слуговування житлового будинку  господ

вого призначення  02.01), для ведення осо

д цільового призначення 01.03) на тери

 власність земельні ділянки гр.Крепкому 

і обслуговування житлового будинку  гос

льового призначення  02.01) площею 0,2

86800:02:007:0139, для ведення особ

од цільового призначення 01.03) пло

ером 0524586800:02:007:0142 за адресою

ериторії Вороновицької селищної ради. 

реєстрацію земельних ділянок  відповідн

рацію речових прав на нерухоме майн

вувати земельні  ділянки відповідно до ці

ельного Кодексу  України. 

а виконанням даного рішення покласти  

и навколишнього природного середови

                                                          Олексан

                            

 РАДА 
 ОБЛАСТЬ 

 

                       ПРОЕКТ 

                        № ______ 

еустрою 

у  України  «Про  місцеве  

2, частиною 1,2,3 пунктом 

т.126, частиною 5 пунктом 

поданої заяви, враховуючи 

 охорони навколишнього 

ідносин,  селищна рада   

із  землеустрою  щодо  

і  (на  місцевості) для 

господарських будівель та 

ня особистого селянського 

 території Вороновицької 

кому Василю Андрійовичу  

у  господарських будівель 

ю 0,2500 га з кадастровим 

особистого селянського 

площею 0,6500 га з 

ресою вул. Перемоги, 33, 

 

овідно до Закону України 

 майно та їх обтяжень». 

 до цільового призначення 

асти  на  постійну комісію  

едовища та регулювання 

лександр КОВІНЬКО                


