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УКРАЇНА
ТУЛЬЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Тульчинського району Вінницької області
_______7_______скликання
___6_______сесія

РІШЕННЯ №

ЗП - 4

від 02 березня 2016 року
Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок
Розглянувши заяви гр. Красновецького Олександра Костянтиновича, гр. Костюка Івана
Івановича керуючись ст.ст. 12, 121, 123 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України
"Про землеустрій", п. п. 2, 3 розділу VІІ «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України " Про
Державний земельний кадастр " ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,
Тульчинська міська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із
земель Тульчинської міської ради:
1.1. громадянину Красновецькому Олександру Костянтиновичу – за рахунок земель житлової і
громадської забудови Тульчинської міської ради на земельну ділянку орієнтовною
площею 0,0037 га для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, яка
розташована в м. Тульчині по вул. Гагаріна, 16 на умовах власності.
1.2. громадянину Костюку Івану Івановичу за рахунок земель житлової і громадської
забудови Тульчинської міської ради на земельну ділянку орієнтовною площею
0,08 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в м. Тульчині по вул. Гетьманська, 25 на умовах власності.
2. Зобов’язати гр. Красновецького Олександра Костянтиновича, гр. Костюка Івана
Івановича замовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та представити
його на затвердження сесії Тульчинської міської ради.
3. Рекомендувати провести добровільну державну експертизу землевпорядної
документації.
4. Термін дії рішення, 1 (один) рік з дня його прийняття.
5. У разі закінчення дії рішення, за 45 календарних днів до закінчення, звернутися до
Тульчинської міської ради з відповідною заявою чи клопотанням про його пролонгацію із
істотною причиною не виконання рішення в річний термін з письмовим підтвердженням.
6. 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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