
                                        
              ВОР
 ВІННИЦЬКИЙ 
           

   

                                        

 

20 січня 2022 року 

Про затвердження техн
  

Керуючись пунктом

самоврядування в Україн

та частиною 4 ст.116, ст

ст.186, Земельного кодек

пропозиції постійної 

середовища та регулюван

 

 ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити техніч

земельної ділянки в н

житлового будинку госп

02.01), для ведення особи

01.03) на території Ворон

2. Передати у власніс

площею 0,2500 га д

господарських будівель 

номер 0520684600:03:0

селянського господарств

0520684600:03:002:0140 з

3. Здійснити реєстра

державну реєстрацію реч

4. Використовувати з

вимог Земельного кодекс

5. Контроль за вико

регулювання земельних в

та виконавчий комітет се

 

 

Селищний голова            

 

                                 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
        222 СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

              

                           РІШЕННЯ 

      смт Вороновиця             

 технічної  документації  із землеустрою 

унктом  34 частиною 1 ст. 26 Закону У

країні», пунктами «а» та «в» ст. 12, частин

16, ст.118, ст.120, ст.121, ст.125, ст.126, час

 кодексу України та згідно поданої заяви, вр

ної комісії з питань охорони навкол

лювання земельних відносин,  селищна рада

ехнічну документацію  із  землеустрою щ

 в натурі (на місцевості) для будівниц

у господарських будівель та споруд (код ц

 особистого селянського господарства( код 

Вороновицької селищної ради. 

ласність земельні ділянки гр.Цибровському

га для будівництва і обслуговування 

івель та споруд (код цільового призначен

0:03:002:0139, площею 0,0932 га для 

дарства (код цільового призначення 01.03

:0140 за адресою вул.Гагаріна,33 с.Олександ

єстрацію земельних ділянок відповідно до

ію речових прав на нерухоме майно та їх обт

вати земельну ділянку відповідно до цільово

одексу України.  

 виконання даного рішення покласти на

ьних відносин та охорони навколишнього п

ітет селищної ради. 

                                        Оле

 

РАДА                   
СТЬ 

      ПРОЄКТ 

                          №____ 
 

трою  

ону України «Про місцеве 

астиною 1, 2, 3 пунктом «в» 

6, частиною 5 пунктом «5» 

ви, враховуючи висновки та 

авколишнього природного 

а рада 

ою щодо встановлення меж  

івництва і обслуговування 

(код цільового призначення 

( код цільового призначення 

ькому Віталію Михайловичу 

ання житлового будинку  

начення 02.01) кадастровий 

для ведення особистого 

 01.03) кадастровий номер 

ксандрівка. 

но до Закону України «Про 

їх обтяжень». 

ільового призначення згідно 

ти на постійну комісію з 

ого природного середовища 

Олександр КОВІНЬКО 


