
Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), та передачу її 

у власність гр. Совірко М. В. 
 

Розглянувши заяву гр. Совірко М. В. (вх. № С-77/2.7 від 12.01.2021 р.), технічну документацію 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), витяги з державного 

земельного кадастру про земельні ділянки, врахувавши дані земельно-облікових документів та 

кадастрових книг а також пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання 

земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища 

(протокол №   від  2021 р.), керуючись ст. 12, 19, 20,40, 81,116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом 

України “Про землеустрій, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, Законом 

України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” сесія 

міської ради 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) загальною площею 1,8128 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с.Колодне гр. Совірко Марії Василівні. 
1.1. Передати у власність гр. Совірко Марії Василівні земельну ділянку загальною площею 

1,8128 га. в т. ч. 0,0790 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0744 в межах населеного 

пункту с. Колодне по вул. Шевченка, площею 0,5802 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0745, площею 0,4625 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0747, 

площею 0,6911 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0746  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Колодне. 
2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
3. Гр. Совірко М.В. виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 
4. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни у 

земельно – облікові документи. 

5. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 

 

Міський голова Збаража                                                 Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

   

   

   
 

 

 

 

 


