
            
              ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 21.02.2020  №  31                               XLІІ  сесія селищної ради                 
смт  Воскресенське                           восьмого скликання

Про  надання  дозволу  на
виготовлення  технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  громадянці  України
Мечидовій Ірині Вікторівні.

Відповідно до ст.  25, 81,  Земельного кодексу України, ст.  13 Закону
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки України
Мечидової  І.В.,  від  20.01.2020 р.,  враховуючи висновок постійної  комісії
селищної ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної
власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та
охорони природи, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада
   
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл громадянці  України  Мечидовій Ірині  Вікторівні –
спадкоємиці  права  на  земельну  частку  (пай)  згідно  рішення  Жовтневого
районного  суду  Миколаївської  області  від  04.11.2019  року,  справа  №
477/2064/19,  сертифікату  на  право  на  земельну  частку  (пай)  серії  МК  №
0138711,  зареєстрованого  в  Книзі  реєстрації  сертифікатів  на  право  на
земельну  частку  (пай)  03  березня  1997  року  за  №  6211  на  виготовлення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  4.13  умовних
кадастрових  гектар,   для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва з  вартістю  земельної  частки  (паю)  11935  грн.  00  копійок
(одинадцять  тисяч  дев’ятсот  тридцять  п’ять  грн.  00  копійок),  (  без



урахування  коефіцієнтів  індексації,  що  перебуває в  межах  території
Воскресенської селищної  ради Вітовського району Миколаївської області.

2. Рекомендувати  громадянці  України  Мечидовій  Ірині  Вікторівні
після  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
подати її на затвердження до Воскресенської селищної ради.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну
комісію  з  питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та
охорони природи. 

Селищний голова                                            Олександр ШАПОВАЛОВ
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