
У К Р А Ї Н А
КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА
Зміївського району    Харківської області

LХVІІІ сесія    VІІ скликання

РІШЕННЯ

від  „17” березня  2020 року                                                    № 1218 –   V  ІІ     
Про надання дозволу гр*************на розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва №553, що
 розташована на території Комсомольської селищної ради
 за межами населеного пункту смт. Слобожанське із земель
реформованого КСП «Зміївська овочева фабрика» 

                Розглянувши заяву гр. ************* яка зареєстрована за адресою: смт.
Слобожанське, вул.  *************щодо надання дозволу на розробку технічної
документації  із  землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки в
натурі  (на  місцевості)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва №553, що  розташована на території Комсомольської селищної
ради   за  межами  населеного  пункту  смт.  Слобожанське  із  земель
реформованого  КСП  «Зміївська  овочева  фабрика»,  враховуючи  матеріали
ФОП Солдатенко В.В., сертифікат на право на земельну частку (пай) серія
ХР  №  0280361,  зареєстрованого  22.02.1999  року  у  Книзі  реєстрації
сертифікатів  на  право  на  земельну  частку  (пай)  за  №1084,  довідку   із
звітності з кількісного обліку земель  про наявність земель та розподіл їх за
власниками  земель,  землекористувачами,  угіддями  №  1906/171-16  від
09.12.2019 року,  надану відділом у Зміївському районі ГУ Держгеокадастру
у Харківській області, керуючись ст. 22, 25, 118, 125, 126,  пунктами 16,17
Перехідних положень Земельного Кодексу України, ст.5 Закону України „
Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам
земельних  часток  (паїв)”,  п.34  ст.26  Закону  України  „Про  місцеве
самоврядування в Україні”   Комсомольська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл гр. *************на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  №553 із  земель сільськогосподарського  призначення
(угіддя – рілля) реформованого КСП «Зміївська овочева фабрика»,
що  розташована на території  Комсомольської  селищної  ради  за



межами населеного пункту смт. Слобожанське загальною  площею
0,1249 га.

2. Рекомендувати  Гр.  *************замовити  технічну  документації  із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  №553 із  земель сільськогосподарського  призначення
(угіддя – рілля) реформованого КСП «Зміївська овочева фабрика»,
що  розташована на території  Комсомольської  селищної  ради  за
межами  населеного  пункту  смт.  Слобожанське  у  розробника
документації із землеустрою. 

3. Після  розробки  технічну  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж земельної  ділянки в натурі  (на  місцевості)  для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  №553
надати матеріали на  розгляд до Комсомольської селищної ради в
установленому законом порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  комісію з
питань промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,
житлово-комунального   господарства,  земельних  відносин  та
екології (голова комісії Білевіч О.В.). 

         

Комсомольський селищний голова                                       Дмитро ДІХТЯР


	РІШЕННЯ

