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Парахоня О.Б.

ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
  04.2021 № 11-    / VІІІ

Про надання ФГ "Скарбниця саду" дозволу на 
розробку технічної документації з інвентаризації 
земельної ділянки, яка використовується на праві 
постійного користування за межами с. Пастирське 

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-
ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", п. "д" ч. 1 ст. 12, ч. 2 ст.  79-1, ч.
13 ст. 186 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ, п. "а" ч. 1
ст. 19, ст. 30, п. "а" ч. 1 ст. 57 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV "Про
землеустрій",  розглянувши  заяву  голови  фермерського  господарства
"Скарбниця  саду"  Бойка  Андрія  Васильовича  від  23.03.2021  № 386,
враховуючи пропозиції постійної комісії  з питань будівництва, архітектури,
земельних відносин, охорони природи та екології, сільська рада вирішила: 

1.  Надати  фермерському  господарству  "Скарбниця  саду"  дозвіл  на
розробку  технічної документації  із  землеустрою з інвентаризації  земельної
ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер  7123786000:02:001:0453
площею  39,1213   га,  яка  використовується  в  складі  земель  з  цільовим
призначенням  для  ведення  фермерського  господарства  відповідно  до
державного акту на право постійного користування від 09.07.1997 року ЧР
№ 13-72 за межами с. Пастирське Смілянського району Черкаської області.

2. Пропонувати ФГ "Скарбниця саду":
-  замовити  розробку  документації  із  землеустрою  у  суб'єкта

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно з законом.
-  розроблену документацію із  землеустрою, у разі  формування нової

ділянки  після  реєстрації  сформованої  ділянки  в  Державному  земельному
кадастрі подати на погодження сільській раді.  

3.  Контроль за  виконанням рішення покласти  на  секретаря  сільської
ради, постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  будівництва,  архітектури,
земельних  відносин,  охорони  природи  та  екології,  відділ  містобудування,
архітектури,  комунальної  власності,  земельних  відносин  та  житлово-
комунального господарства.



Сільський голова                                                                               Ю.І. КРИВДА

П О Г О Д Ж Е НО

Секретар сільської ради                                                                Т.А. ПОЛІЩУК
_________      _________ 2021

Заступник голови постійної комісії з питань 
будівництва, архітектури, земельних відносин,
охорони природи та екології                                                       І.В. ПЕТРЕНКО

_________      _________ 2021

Головний спеціаліст - юрист відділу
юридично-кадрового забезпечення                                               С.В. АТОПКІН

_________      _________ 2021

Начальник відділу містобудування, архітектури,
комунальної власності, земельних відносин
та житлово-комунального господарства                                   О.Б. ПАРАХОНЯ

_________      _________ 2021

Парахоня О.Б.
Тел. 0972066681
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