
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                 сесія селищної ради
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

                 .2021                                           №_____
 Про надання дозволу  на розроблення
 проєкту землеустрою щодо відведення 
 земельної ділянки у власність для будівництва
 і обслуговування житлового будинку господарських
 будівель і споруд  гр. Циганок В.С.
                               Відповідно до статей 12, 38, 39, 116, 118, 121, 122,  Земельного
кодексу  України,  Закону  України   «Про  землеустрій»,  статті  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву
Циганок  Віри  Степанівни  про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
та     обслуговування   житлового    будинку господарських будівель та
споруд  (  присадибна  ділянка),  враховуючи   рекомендації  та  пропозиції
постійної  комісії  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, раціонального використання
земель та екології   селищна рада
ВИРІШИЛА:
         
1.  Надати   громадянці  України  Циганок  Вірі  Степанівні  дозвіл  на
розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), код КВЦПЗ (В 02.01),
із земель житлової та громадської забудови комунальної власності,  площею
0,25  га,  розташовану  за  адресою:  с.  Степове,  вул.  Ветеранів,  22
Миколаївського (Вітовського) району Миколаївської області,
    
  2.  Громадянці  України  Циганок  Вірі  Степанівні  розроблений  проєкт
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність  для
будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і
споруд  (присадибна  ділянка)  надати  на  затвердження  до  Воскресенської
селищної ради.



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,
будівництва, архітектури, раціонального використання земель екології.

Селищний голова                                       Олександр ШАПОВАЛОВ



Аркуш погодження
до проєкту рішення сесії селищної ради

 Про надання дозволу  на розроблення  проєкту землеустрою щодо    
 відведення  земельної ділянки у власність для будівництва і  
 обслуговування   житлового будинку господарських будівель і споруд    
 гр. Циганок В.С.

                                                                                                                                     
Ім'я та прізвище  Посада Підпис, дата

Юрій ЯСЬКІВ заступник  селищного
голови  з  питань
діяльності  виконавчих
органів ради 

Олена САКУН начальник  юридичного
відділу

Микола МОТОРНИЙ голова постійної комісії
з  питань   земельних
відносин,
природокористування,
планування  території,
будівництва,
архітектури,
раціонального
використання  земель  та
екології

Розсилка:  до справи
Гр. України  Циганок В.С.



Аркуш погодження
до проєкту рішення сесії селищної ради

 Про  надання  дозволу   на  розроблення  проєктів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянки  у  власність  для  будівництва  і
обслуговування житлового  будинку господарських  будівель і  споруд
згідно додатку
                                                                                                                                                                                           

Ім'я та прізвище  Посада Підпис, дата

Юрій ЯСЬКІВ заступник  селищного
голови  з  питань
діяльності  виконавчих
органів ради 

Олена САКУН начальник  юридичного
відділу

Микола МОТОРНИЙ голова постійної комісії
з  питань   земельних
відносин,
природокористування,
планування  території,
будівництва,
архітектури,
раціонального
використання  земель  та
екології

Розсилка:  до справи
Гр. України згідно додатку
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