
 
 

НЕМІШАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

 

БУЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ВОСЬМА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до рішення 52 сесії УІІ скликання від 20.10.2020 року «Про надання 

дозволу громадянину Єлєва  Олегу Олександровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0030 га для 

будівництва індивідуального гаража № 119 по вул. Шкільна,70 в смт Немішаєве» 

 

  Розглянувши  заяву  громадянина Єлєва Олега Олександровича  про внесення  змін 

до рішення 52 сесії УІІ скликання від 20.10.2020 року «Про надання дозволу громадянину 

Єлєва Олегу Олександровичу  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0.0030 га для будівництва індивідуального гаража                   

№ 119 по вул. Шкільна,70  в смт Немішаєве» щодо уточнення площі земельної ділянки, 

якою він користується, керуючись ст. 12,21, 40,81,116, 118, 121  Земельного кодексу 

України,ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  Законом України «Про державний 

земельний кадастр», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із 

землеустрою»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

агропромислового комплексу, архітектури та капітального будівництва, екології, охорони 

навколишнього середовища, лісового та водного господарства, керуючись пунктом 34 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

селищна рада    В И Р І Ш И Л А:  

 

Внести  зміни до рішення 52 сесії УІІ скликання від 20.10.2020 року «Про надання 

дозволу громадянину Єлєва Олегу Олександровичу  на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0030 га для будівництва 

індивідуального гаража № 119 по вул. Шкільна, 70  в смт Немішаєве»» та викласти пункт 2 

даного рішення в такій редакції :  

  Надати дозвіл громадянину Єлєва Олегу Олександровичу  на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у приватну  власність земельної ділянки площею 0,0090га  

для  будівництва  індивідуального   гаража № 119 по вул. Шкільна, 70 в смт Немішаєве. 
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