
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) Овчаренко С.В.

    Керуючись п.34  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
ст.12,81, 125, 126  Земельного кодексу України,  ст. 55 Закону України «Про
землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Овчаренка  Сергія
Васильовича 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) гр. Овчаренко
Олені  Федотівні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  за  адресою:  вул.
Широка, 8, с. Софіївка,  Охтирського району  Сумської області кадастровий
номер 5920355500:05:001:0004.
    2. Передати громадянину Овчаренку Сергію Васильовичу (спадкоємцю гр.
Овчаренко Олени Федотівни) у приватну власність земельну ділянку площею
0,2500  га,  кадастровий  номер  5920355500:05:001:0004  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
розташовану за адресою: вул. Широка, 8, с.  Софіївка, Охтирського району
Сумської області.
    3.  Громадянину  Овчаренку  Сергію  Васильовичу  право  власності  на
земельну  ділянку  зареєструвати   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. 
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