
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2019 р. №                                     ХХХІ сесія селищної ради         
смт. Воскресенське                                           восьмого скликання

 
Про надання дозволу  на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Горіну Дмитру Юрійовичу

       Розглянувши заяву громадянина Горіна Д. Ю., враховуючи рекомендації
постійних комісій селищної ради, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 79 – 81,
116, 118, 121 Земельного кодексу України,  селищна  рада
   ВИРІШИЛА:

      1. Дозволити розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Горіну Дмитру Юрійовичу, з подальшою передачею її у
власність, орієнтовною площею 0,0265 га., для будівництва і обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)
із  земель комунальної  власності  житлової  та  громадської  забудови по вул.
Піщана,  11/1,  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області.
          2. Абзац третій пункту 1  рішення сесії ХХІІІ селищної ради восьмого
скликання  №  28  від  26.09.2018  р  «Про  надання  дозволу   на  розробку
технічної документації із землеустрою» вважати  таким,  що  втратило
чинність.
         3.  Зобов'язати  замовника    надати  до  Воскресенської  селищної  ради
  проекту землеустрою на затвердження.

         4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та
охорони природи. 



Селищний голова                                                                  О. ШАПОВАЛОВ
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