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УКРАІІНА 
ВПІНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №184

-------ЗІЬ липня__ 2021р. сесія 8 скликання

Нро погодження проекту; землеустрою щодо зміни межі міста Гнівань 
1 ніванської М ІС ЬК О Ї територіальної громади 

Вінницького району Вінницької області

до статей 8, 173, 174 Земельного кодексу України, статей 15 46 
землеустрій», пункту 21 частини першої статті 43 Закону 
самоврядування в Україні», враховуючи рішення 46 сесії 

Гшванської міської ради 7 скликання від 15 квітня 2020 року № 1214 «Псо 
погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі населеного 
пункту міста Гнівань на території Гніванської міської ради ОТГ», рішенн^37 
с ^ п  Тиврівської районної ради 7 скликання від 13 серпня 2020 року № 723 
<<Иро, погодження проеюгу землеустрою щодо зміни межі населеного пункту 

територі Гніванської міської об’єднаної територіальної громади 
Тиврівського раиону^шницької області», розпорядження Тиврівської районної 
державної адміністрації № 109 від 07 травня 2020 року «Про погодження 
проекту_ ^землеустрою щодо ЗМІНИ межі населеного пункту м. Гнівань на

об’єднаної територіальної громади Тиврівського 
раи9ну Вінницької області» J a  ^врахрвуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновок постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного 
розвитку, швестицш та місцевого самоврядування, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Погодити проєет землеустрою щодо зміни межі населеного пункту міста 
1 нівань на території Гніванської міської територіальної громади, виконаний 
Державним підприємством «Вінницький науково-дослідний та проектний

відповідно до якого загальна площа міста буде 
становити 1937,4000 га, із включенням в межі міста земель Гніванської м іські

Вінницького району Вінницької області загальною 
площею 1Ь,0227 га та виключенням із земель міста 56,9227 га.

Гнівань^^^*^^^™ зовнішні межі та загальну площу 1937,4000 гектарів міста

^. Звернутися з поданням до Верховної Ради України про зміну зовнішніх 
^9І7 4(Ш гж та  ̂ затвердження території міста Гнівань загальною площею

^ Контроль за виконанням цього/рішешія покласти на постійну комісію 
ооласної Ради з питань стратепчнс/]^ розвитку, інвестицій та місцевого 
самоврядування (Скальський В.В.).  ̂ г, > м и

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


