
        ПРОЕКТ

Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання
Дев’ятнадцята сесія

12.08.2019 смт. Чупахівка

Про  затвердження  технічної   документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) Римару Григорію Івановичу

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
статтями 12, 81, 125, 126   Земельного кодексу України,  статтею 55 Закону
України  «Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Римаря
Григорія Івановича 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.  Римару
Григорію Івановичу для будівництва і  обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  за  адресою:  вул.
Широка, 7,  с. Софіївка,  Охтирського району  Сумської області кадастровий
номер 5920355500:05:001:0012.
        2. Передати громадянину Римару  Григорію  Івановичу  у приватну
власність  земельну  ділянку  площею  0,2500  га,  кадастровий  номер
5920355500:05:001:0012  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  розташовану  за  адресою:  вул.
Широка, 8, с. Софіївка Охтирського району  Сумської області.
        3. Громадянину Римару Григорію Івановичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова   Олександр Кужель

Перевірено  головний спеціаліст юрисконсульт  Катерина Батюк 



        ПРОЕКТ

Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання
Дев’ятнадцята сесія

12.08.2019 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Римарю  Григорію   Івановичу   для  ведення
особистого селянського господарства в с. Софіївка.

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши  проект  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність  гр.  Римарю  Григорію   Івановичу  для  ведення  особистого
селянського  господарства  по  вул.  Широка,  7  в  с.  Софіївка  Охтирського
району Сумської області, селищна рада 

вирішила:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.   Римарю  Григорію   Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) по вул. Широка, 7 в с.
Софіївка  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області.
       2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Римарю  Григорію
Івановичу земельну ділянку  площею 0,7728 га (землі сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920355500:05:001:0013 для ведення особистого селянського господарства в
смт. Чупахівка, пров. Садовий, Охтирського району, Сумської області.
      3. Громадянину Римарю Григорію  Івановичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 Селищний голова Олександр КУЖЕЛЬ


