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Про надання громадянці Ракитянській
Тетяні  Олександрівні дозволу  на
розроблення технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі  (на місцевості)  для ведення
товарного  сільськогосподарського
виробництва на території Лиманської
міської ради, землі колишнього КСП
“Комуніст”

Розглянувши заяву  громадянки Ракитянської  Тетяни Олександрівни про
надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території  Лиманської
міської ради, землі колишнього КСП “Комуніст”, враховуючи Сертифікат на право на
земельну  частку  (пай)  серія  ДН  №0040122  зареєстрований  у  Книзі  реєстрації
сертифікатів  на  право  на  земельну  частку  (пай)  за  №6550  від  24.10.1997  року,
свідоцтво  про  право  на  спадщину  за  законом  (спадкова  справа  №43339438)
зареєстровано в реєстрі за №590 від 27.10.2007 року, керуючись ст. 144 Конституції
України, ст. ст. 12, 22, 25, 81, 116 Земельного кодексу України, ст. ст. 19, 25, 55 Закону
України «Про землеустрій», ст. ст. 2, 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», п. 34 ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1.  Надати  громадянці  Ракитянській  Тетяні  Олександрівні дозвіл  на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 4,3800 га для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території  Лиманської
міської ради, землі колишнього КСП “Комуніст”.

2.  Рекомендувати громадянці  Ракитянській Тетяні  Олександрівні звернутися
до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом,
для укладення договору на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  (Гергель) і
заступника міського голови Фесенка В.П.

Міський голова П.Ф. Цимідан


