
                                                                         
 

 

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   РІШЕННЯ

Від  14  грудня  2017 року   №  5                                   15  сесія 1 скликання
с. Чорноморка

Про  надання   дозволу   на   розробку   технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на  
місцевості), розташованій  в  селі  Чорноморка  в 
межах  території  Чорноморської  сільської  ради 
Очаківського району Миколаївської  області 

Відповідно до ст.. 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.
ст.. 12, 38, 39, 40,  81 п. б,  107,  116, 184  п. е   Земельного Кодексу  України, Закону  України
«Про землеустрій», розглянувши рекомендації   постійної  комісії  сільської ради  з   питань
агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального  розвитку села,  сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл:
1.1   громадянину  України Мироненко Григорію Павловичу на розробку  технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної ділянки  в 
натурі  (на  місцевості),  загальною площею  0, 22 га за цільовим призначенням: для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,   
розташованої по вулиці  Приморська, 36/3  в селі Чорноморка в межах Чорноморської 
сільської ради Очаківського району Миколаївської області
1.2   громадянці  України Прокопів  Катерині Степанівні на розробку  технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної ділянки  в 
натурі  (на  місцевості),  загальною площею  0, 25 га за цільовим призначенням: для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,   
розташованої по вулиці  Березанській   в селі Чорноморка в межах Чорноморської сільської 
ради Очаківського району Миколаївської області
1.3   громадянину  України Торосяну Самвелу Робертовичу на розробку  технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної ділянки  в 
натурі  (на  місцевості),  загальною площею  0, 15 га за цільовим призначенням: для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,   
розташованої по вулиці  Степова, 19/4  в селі Чорноморка в межах Чорноморської сільської 
ради Очаківського району Миколаївської області

2. Рекомендувати вище вказаним громадянам  замовити в землевпорядній організації
розробку технічної документації із  землеустрою.

3. 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
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