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УКРАЇНА
ТУЛЬЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Тульчинського району Вінницької області
_______7_______скликання
_____5________сесія

РІШЕННЯ №

ЗП – 5

Від 28 січня 2016 р.
Про затвердження проекту із землеустрою
щодо відведення та надання в оренду
земельної ділянки несільськогосподарського
призначення гр. Стовбчатого Леоніда
Івановича
Розглянувши проект відведення земельної ділянки, гр. Стовбчатого Леоніда Івановича про
надання земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд керуючись ст.ст. 12; 79-1; 81; 107; 118; 121; 125; 126 Земельного
кодексу України, ст. 25 Закону України “Про землеустрій ”, ст. 21 Закону України “Про
державний земельний кадастр ”, Законом України “Про оренду землі ” від 02.10.2004 року
№ 1211-ІV, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав не нерухоме майно та їх
обтяжень ”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Тульчинська міська
рада В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Стовбчатого
Леоніда Івановича – для надання земельної ділянки несільськогосподарського призначення
із земель житлової та громадської забудови Тульчинської міської ради в оренду площею
0,0040 га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд в місті Тульчині по вул. Маланівська, 7/2 (колишня вул. Володарського).
2. Надати в оренду земельну ділянку за рахунок земель житлової і громадської забудови:
2.1. гр. Стовбчатому Леоніду Івановичу – площею 0,0040 га для будівництва та
обслуговування індивідуального гаража в місті Тульчині по вул. Маланівська, 7/2 (колишня
вул. Володарського), кадастровий номер 0524310100:01:006:0104 терміном на 49 (сорок
дев’ять) років до 28.01.2065 року. Призначити орендну плату в розмірі 160 грн. за 1 (один) рік
(сто шістдесят гривень). Орендна плата вноситься з дня прийняття рішення.
3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.
4. гр. Стовбчатому Леоніду Івановичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Тульчинської міської
ради з питань комунальної власності та земельних ресурсів (голова комісії Олянишен Р.О.).
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