
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ   МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                  сесія селищної ради
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проект)
                  .2021                                             №_____

   Про надання дозволу розробку технічної
   документації із  землеустрою щодо встановлення 
   (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
   (на місцевості)  яка передається у власність 
   гр. Блохі Л.М. для ведення товарного 
   сільськогосподарського виробництва  за межами
   с. Калинівки,  площею 5,60 у.к. га.

      Відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 122, Земельного кодексу України,
статті 55 Закону України «Про землеустрій», статей 5, 7, 9 Закону України
«Про  порядок  виділення  в  натурі  (на  місцевості)  земельних  ділянок
власникам земельних часток (паїв)», статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на підставі свідоцтва про право на спадщину за
законом НРО 033348, на підставі Сертифікату серія МК № 0192427 виданого
27  жовтня  1997  року  Жовтневою  районною  державною  адміністрацією
Миколаївської  області  на  підставі  Розпорядження  Жовтневої  районної
державної адміністрації від 20 грудня 1996 року № 742-р  та зареєстрованого
в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 20 лютого
1998 року за № 10617, враховуючи висновок постійної комісії селищної ради
з питань земельних відносин,  природокористування,  планування території,
будівництва,  архітектури,  раціонального  використання  земель  та  екології,
селищна рада
 ВИРІШИЛА:
          1. Надати дозвіл громадянці України  Блохі Любов Миколаївні на
розробку  технічної  документації  із   землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  із  земель
сільськогосподарського  призначення,  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва,  площею  5,60  умовних  кадастрових
гектар  за  межами  с.  Калинівки  Миколаївського  району   Миколаївської
області.
         2.  Громадянці  Блохі Любов Миколаївні  виготовлену  технічну
документацію  із   землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), із земель сільськогосподарського



призначення,  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва
подати на затвердження  до селищної ради.
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин,  природокористування,  планування території,
будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології.
( голова комісії Микола Моторний)

Секретар селищної ради                                                   Тетяна БІЛОЗОР
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