
                                            

 

                              
УКРАЇНА

ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

Від  18  травня  2017 року     №  6                                5  сесія 1 скликання
с. Чорноморка
Про надання дозволу  на  виготовлення
проекту землеустрою щодо  відведення
земельної    ділянки   у   власність    для
ведення  особистого  селянського
господарства  в селах  Чорноморської
сільської  ради Очаківського   району
Миколаївської області. 
  Відповідно до пункту 34  частини 1  статті  26  Закону  України « Про місцеве
самоврядування   в  Україні»,  статей  12,  40,  118,  121,  122,  125,  184  Земельного  Кодексу
України, ст.. 20, 22, 25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяви громадян
України  про надання дозволу  на  виготовлення проекту землеустрою щодо  відведення
земельних ділянок у власність в селах, розташованих на території Чорноморської об’єднаної
територіальної громади ,  сільська рада

ВИРІШИЛА:
1.  Надати  гр.   України  Пісковому Сергію  Сергійовичу дозвіл  на   виготовлення

проекту землеустрою щодо    відведення земельної ділянки  у  власність,  загальною площею
0, 40 га, з них: 0, 40 га для  ведення особистого селянського господарства    в селі Їжицьке,
вулиця  Польова  Очаківського  району Миколаївської  області,   із  земель   громадської  та
житлової забудови не наданих у власність або користування Чорноморської сільської ради. 

2. Надати гр.  України  Темному Сергію Володимировичу дозвіл на  виготовлення
проекту землеустрою щодо    відведення земельної ділянки  у  власність,  загальною площею
0, 05 га, з них: 0, 05 га для  ведення особистого селянського господарства    в селі Благодатне
Очаківського району Миколаївської області, по вулиці Ів. Франка, 65  із земель  громадської
та житлової забудови не наданих у власність або користування Чорноморської сільської ради

3.  Рекомендувати  гр.   замовити  землевпорядній  організації  виготовлення  проекту
землеустрою  щодо     відведення   земельної   ділянки  у   власність  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  та після  погодження її
у встановленому законодавством порядку, подати на розгляд  чергової сесії сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської
ради   з  питань  аграрного  комплексу,  земельних  відносин, будівництва,  перспективного
планування,  інфраструктури та екології.

Сільський голова                             А.А. Дмитренко 



З оригіналом згідно
Секретар сільської ради                                                                                          Т.В. Мелентьєва
Оригінал зберігається у виконкомі сільської ради
Вихідний номер 569 \ 01.29  від 14. 11. 2016 року
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