УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

22700 м.Іллінці, вул.Леніна,19 тел.2-35-38

РІШЕННЯ
19.06.2014 року
34 сесія 6 скликання
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Стаднік Л.А. в оренду
Розглянувши заяву Стаднік Лесі Анатоліївни про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,15 га призначену для
ведення особистого селянського господарства на умовах оренди терміном на 50
років розташовану в м. Іллінці по вул. Л.Толстого,10А, беручи до уваги заяву
Когута Павла Костянтиновича жителя м. Іллінці вул. Леніна,82 кв.2 про
добровільну відмову від даної спірної ділянки, зважаючи на те, що земельна
ділянка не сформована і межує з прибережною захисною смугою. А тому є
потреба у відведені земельної ділянки за проектом землеустрою щодо відведення
землі на умовах оренди, а не на підставі технічної документації із землеустрою.
Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього середовища, керуючись п.«а» ст.12, 79 - Земельного
кодексу України, ст. 5, ст. 16 Закону України «Про оренду землі», ст. 50 Закону
України «Про землеустрій», ч.1 п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні ” міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл Стаднік Лесі Анатоліївні жительці с. Хрінівка Іллінецького
району вул. Першотравнева,75 на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,15 га призначену для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована в м. Іллінці по вул.
Л.Толстого,10А на умовах оренди терміном на 50 років за рахунок земель
сільськогосподарського призначення.
2. Виготовлений проект подати для розгляду та затвердження на сесію
міської ради.
3. Приступати до використання землі без документів, що посвідчують право
оренди на неї, забороняється.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища / голова комісії
Шапшай Л.О. /
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
С.А.ЯРЕМЕНКО

