
 
 

НЕМІШАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

 

БУЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ВОСЬМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про надання дозволу громадянці Омельян Ользі Миколаївні    на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки № 65/34  площею 0.0060 га для будівництва 

індивідуального гаража по вул. Шкільна, 70   в смт Немішаєве. 

 

 

 Розглянувши заяву громадянки Омельян Ольги  Миколаївни    про надання  дозволу на 

розроблення проекту відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуальних  

гаражів  № 65/34  по вул. Шкільна, 70 в смт Немішаєве , керуючись ст. 12,116, 118, 121, 

123, 186, 186-1 Земельного кодексу України,  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:  

1. Земельну ділянку площею 0.0060 га, що передбачена для відведення, віднести до 

земель запасу житлової та громадської забудови   комунальної власності 

Немішаївської селищної ради. 

2. Надати дозвіл громадянці Омельян Ользі Миколаївні   на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у приватну  власність земельної ділянки площею 

0,0060  га  для  будівництва індивідуальних   гаражів  № 65/34  по вул. Шкільна, 70   

в смт Немішаєве. 

3. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  

розпочати після укладання договору з землевпорядною організацією, яка має 

відповідну ліцензію на виконання цих робіт або сертифікованого інженера-

землевпорядника у строк, що обумовлюються угодою сторін. 

4. Проект землеустрою погодити  відповідно до ст. 186-1 Земельного Кодексу 

України. 

5. Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення 

державної реєстрації земельної ділянки подати проект землеустрою  на 

затвердження на чергову сесію селищної ради.  
6. Термін дії даного рішення становить 2 (два) роки. Після закінчення строку дане 

рішення втрачає чинність та не може слугувати підставою для оформлення 

документації з землеустрою. 
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