ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Тростянецької міської ради
№ 360 від 26.07.2019 р.

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01-34

ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ЦНАП (центр надання
адміністративних послуг)

42600, вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська область
тел. (05458) 6-62-90
E-mail: trost-cnap@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Вівторок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Середа
з 08-00 до 20-00 год. без перерви на обід
Четвер
з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
П’ятниця з 08-00 до 16-00 год. без перерви на обід
Субота вихідний день
Неділя вихідний день

Віддалене робоче місце відділу
«Центр надання
адміністративних послуг»

42652, вул. Гагаріна, буд. 145, с. Кам’янка,
Тростянецького району, Сумської області
тел. (05458) 5-97-76
E-mail: Kamenka2015@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год.
Вівторок з 08-00 до 17-15 год.
Середа
з 08-00 до 17-15 год.
Четвер
з 08-00 до 17-15 год.
П’ятниця з 08-00 до 16-00 год.
Обідня перерва з 12:00 до 13:00
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
Копія паспорту та копія ідентифікаційного коду (у разі
оформлення через довіреність копії паспорту та
ідентифікаційного коду повірителя); копія довіреності
(при необхідності); копії установчих документів (у разі,
якщо заявитель ФОП чи юридична особа);
правовстановлюючі документи на майно (у разі наявності
майна); копія документів, що посвідчують право
користування земельною ділянкою, заява встановленого
зразка.

Перелік необхідних документів

Оплата
Термін виконання
Результат послуги

Безоплатно
Не більше одного місяця з дня надходження заяви (та
враховуючи строк на проведення найближчого засідання
міської ради)
Рішення органу місцевого самоврядування про продаж
земельної ділянки

Спосіб отримання
Причини відмови

Законодавча основа

Неподання документів, необхідних для прийняття
відповідного рішення; виявлення недостовірних
відомостей у поданих документах; відмова про укладання
договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати
земельної ділянки.
ст. 127, ст. 128, ст. 129 Земельного кодексу України, ст. 59
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Примітка

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Міському голові Бові Ю.А.
_____________________________
_____________________________
(прізвище ім’я по батькові)

_____________________________
_____________________________
_____________________________
(фактична адреса проживання)

_____________________________
(телефон)

ЗАЯВА
Прошу продати земельну ділянку несільськогосподарського
призначення площею ___________ га для__________________________,
(цільове призначення земельної ділянки)
яка знаходиться в межах _________________________________________
(назва сільської, селищної, міської ради)
Перелік документів, що додаються:
1)________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
4)________________________________________________________________
«___»_________201_ року

____________________
(підпис)

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

