
ПРОЕКТ

Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Сімнадцята сесія

13.05.2019 смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Манзюк Т. В.

       Керуючись   п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", 
ст. ст. 12, 81, 125, 126  Земельного   кодексу  України , Закону України « Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Манзюк Тетяни 
Володимирівни про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 
місцевості),  селищна рада вирішила:  

1.  Затвердити  технічну  документацію із  землеустрою  щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  громадянці
Манзюк  Тетяні  Володимирівні  на  території  Лантратівської  сільської  ради
Охтирського району Сумської області.
 2.  Виділити  в  натурі  (на  місцевості)  земельну  ділянку   площею  2,3347
гектара (угіддя – рілля), кадастровий номер 5920385400:01:001:5740 власнику
земельної  частки  (паю)  громадянці  Манзюк  Тетяні  Володимирівні,  для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Лантратівського  старостату  Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
3.  Громадянці Манзюк Тетяні Володимирівні зареєструвати  право власності
на  земельну  ділянку  відповідно  до  Закону  України  "Про  державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                      О.В.Кужель

Перевірено  головний спеціаліст 
юрисконсульт Батюк К. Ф. 



ПРОЕКТ

Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Сімнадцята сесія

13.05.2019 смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Манзюк Т. В.

       Керуючись  п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
ст. ст. 12, 81, 125, 126  Земельного   кодексу  України ,Закону України « Про
порядок  виділення  в  натурі  (на  місцевості)  земельних  ділянок  власникам
земельних  часток  (паїв)»,  розглянувши  заяву  громадянки  Манзюк  Тетяни
Володимирівни  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості),  селищна рада вирішила:  

        1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці  Манзюк  Тетяні  Володимирівні  на  території  Лантратівської
сільської ради Охтирського району Сумської області.
       2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,3444
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5739
власнику земельної частки (паю) громадянці Манзюк Тетяні Володимирівні
для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Лантратівського  старостату   Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
      3.  Громадянці  Манзюк  Тетяні  Володимирівні  зареєструвати   право
власності на земельну ділянку відповідно до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                   О.В.Кужель
Перевірено  головний спеціаліст 
юрисконсульт Батюк К. Ф. 


