
                     

         ВІННИЦ
             

   

                                        
 

17 лютого 2022 року 
 

Про внесення змін до 
 

Керуючись пункто

самоврядування в Укр

пунктом «в» та части

частиною 5 пунктом «5

заяви, враховуючи вис

навколишнього природ

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до р

викласти пункт 1 в н

Федоровичу на розр

встановлення меж зем

площею 0,8304 га, в

обслуговування житло

цільового призначення

селянського господарс

вул. Мічуріна, 1, с. Гум

2. Розроблену та 

документацію із земле

натурі (на місцевост

затвердження 

3. Контроль за вико

питань охорони навк

земельних  відносин. 

 

 

Селищний голова          

 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАС
                23 СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

              

                               РІШЕННЯ 

      смт Вороновиця             

ін до рішення 20 сесії VІІІ скликання в

унктом  34 частиною 1 ст. 26 Закону У

в Україні», пунктами «а» та «в» ст. 1

 частиною 4 ст.116, ст.118, ст.120, ст

том «5» ст.186, Земельного кодексу Укра

и висновки та пропозиції постійної комі

риродного середовища та регулювання 

и до рішення 20 сесії VІІІ скликання від 9

1 в наступній редакції «Надати дозвіл 

розробку технічної документації із 

ж земельної ділянки в натурі (на місц

га, в тому числі площею 0,2500 га 

житлового будинку, господарських буді

чення 02.01), та площею 0,5804 га для

одарства, (код цільового призначення

с. Гуменне, на території Вороновицької се

 та погоджену, відповідно до зако

землеустрою щодо встановлення меж 

цевості), подати до Вороновицької 

а виконанням даного рішення покласти н

 навколишнього природного середовищ

 

                                                                   Ол

АДА 
БЛАСТЬ 

       ПРОЄКТ 

                             №____ 

ння від 9 грудня 2021 

ону України «Про місцеве 

ст. 12, частиною 1, 2, 3 

0, ст.121, ст.125, ст.126, 

 України та згідно поданої 

ї комісії з питань охорони 

ання земельних відносин,  

я від 9 грудня 2021 року та 

озвіл гр. Сологуб Миколі 

ії із землеустрою щодо 

 місцевості) орієнтовною 

0 га для будівництва і 

 будівель і споруд, (код 

для ведення особистого 

чення 01.03) за адресою           

кої селищної ради» 

 законодавства технічну 

меж земельної ділянки в 

ької селищної ради на 

асти на постійну комісію з 

едовища та регулювання 

Олександр КОВІНЬКО 


