
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 00.00.2020 № проект
с. Миколаївка
Про затвердження технічної 
документації із   землеустрою   
щодо поділу  земельної 
ділянки 

            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
призначення  загальною  площею  41,8395га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0173,  розташованої  за  межами  населених  пунктів,  на
одинадцять  земельних ділянок в тому числі:  площею 0,1095га,   кадастровий
номер  5924785400:02:003:0194;  площею  0,1128га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0199;  площею  12,2833га,  кадастровий  номер
5924783540:02:003:0191;  площею  1,51300га,  кадастровий  номер
5924783540:02:003:0190;  площею  0,5000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0198;  площею  0,4800га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0193;  площею  13,9154га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0196;  площею  0,6200,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0192;  площею  0,8000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0195;  площею  2,0000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0189;  площею  9,4885га,  кадастровий  номер  5924785400:
02:003:0197  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області,  розроблену  ДП «Центр  державного  земельного  кадастру»,
керуючись ст.12,186 Земельного кодексу  України,  ст.33  Закону  України „Про
місцеве  самоврядування в Україні ”, сільська рада вирішила:

           1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення  загальною  площею
41,8395 га кадастровий номер 5924785400:02:003:0173, розташованої за межами
населених пунктів,  на  одинадцять земельних ділянок в тому числі:  площею
0,1095га,   кадастровий  номер  5924785400:02:003:0194;  площею  0,1128га,
кадастровий  номер  5924785400:02:003:0199;  площею  12,2833га  кадастровий
номер  5924783540:02:003:0191;  площею  1,51300га  кадастровий  номер



5924783540:02:003:0190;  площею  0,5000га  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0198;  площею  0,4800га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0193;  площею  13,9154га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0196;  площею  0,6200,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0192;  площею  0,8000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0195;  площею  2,0000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0189;  площею  9,4885га,  кадастровий  номер  5924785400:
02:003:0197  на  території     Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області.
         2.  Сільському  голові  С.  Самотою  провести  державну  реєстрацію
земельних   ділянок  сільськогосподарського  призначення   площею  0,1095га,
кадастровий  номер  5924785400:02:003:0194;  площею  0,1128га,  кадастровий
номер  5924785400:02:003:0199;  площею  12,2833га,  кадастровий  номер
5924783540:02:003:0191;  площею  1,51300га,  кадастровий  номер
5924783540:02:003:0190;  площею  0,5000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0198;  площею  0,4800га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0193;  площею  13,9154га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0196;  площею  0,6200,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0192;  площею  0,8000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0195;  площею  2,0000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0189;  площею  9,4885га,  кадастровий  номер  5924785400:
02:003:0197,  які  знаходяться  за  межами  населених  пунктів   на  території
Миколаївської  сільської  ради Сумського району Сумської  області.  Код виду
цільового  призначення  землі   згідно  (КВЦПЗ):16.00  Землі  запасу  (земельні
ділянки кожної категорії  земель,  які  не надані  у  власність або користування
громадянам чи юридичним особам). 

       3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,
благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання  земельних
відносин та охорони навколишнього середовища.

 Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ


	МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
	СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
	РІШЕННЯ



