
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Є К Т          Р І Ш Е Н Н Я  

 

Про  затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Православного приходу Свято-Іоанна-Богословської церкви м. Арциз-1 

Арцизького району Одеської єпархії Української Православної Церкви для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій за адресою:  вул. Соборна, 25а, м. Арциз, Одеська область 

   

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі статей 12,118,122,186 Земельного кодексу 

України, статті 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву 

настоятеля Православного приходу Свято-Іоанна-Богословської церкви м Арциз-

1 Арцизького району Одеської єпархії Української Православної Церкви. та 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій за адресою:  вул. Соборна, 25а, м. 

Арциз, Одеська область, розроблену ФОП Янчуковським О.А., міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  площею 0,8852 

га, кадастровий номер земельної ділянки: /5120410100:03:002:1256/ за адресою: 

вул. Соборна, 25а, м. Арциз, Одеська область. 

2. Передати земельну ділянку в постійне користування Православному 

приходу Свято-Іоанна-Богословської церкви м. Арциз-1 Арцизького району 

Одеської єпархії Української Православної Церкви, земельну ділянку площею 

0,8852 га, кадастровий номер земельної ділянки: /5120410100:03:002:1256/ за 

адресою: вул. Соборна, 25а, м. Арциз, Одеська область. 

3. Православному приходу Свято-Іоанна-Богословської церкви м Арциз-1 

Арцизького району Одеської єпархії Української Православної Церкви провести 

державну реєстрацію земельної ділянки згідно з чинним законодавством України, 

використовувати земельну ділянку відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу 

України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, земельних відносин, містобудування, будівництва та 

охорони природи. 
Проєкт рішення підготовлений 

відділом комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань 

Арцизької міської ради 


