
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Тридцять шоста сесія
Сьомого скликання

Рішення

Від 20 жовтня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок спадкоємцям 
земельної частки (паю) гр. Журбі І.В. 
та гр. Ковінько А.В.

Розглянувши заяви гр. Журби І. В., та гр. Ковінько А. В, про затвердження
технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж земельних
ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  загальною  площею  3,1978  га  (по  1/2
частці земельних ділянок), керуючись  ст.  26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  ст.ст.  3,5  Закону  України  «Про  порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)», Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на
місцевості) гр. Журбі І.В. (1/2 ч.) та гр. Ковінько А. В. (1/2 ч.) для ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради Сумського району Сумської  області,
розроблену ТОВ «Полюс-С».

2. Виділити спадкоємцям земельної частки (паю) гр. Журбі І. В. (1/2 ч.)
та гр.  Ковінько А.  В. (1/2 ч.) в  натурі  (на місцевості)  земельну ділянку
площею  1,8713  га  з  кадастровим  номером  5924788700:03:007:0072  для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (угіддя  -  рілля),
земельну  ділянку  площею  0,5530  га  з  кадастровим  номером
5924788700:06:001:0121  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва (угіддя - сіножаті) та земельну ділянку площею 0,7735 га з
кадастровим  номером  5924788700:08:009:0395  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  (угіддя  -  пасовища),  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.

3.  Довести  до  відома  гр.  Журбі  І.  В. та  гр.  Ковінько  А.В. про
необхідність  реєстрації  права  власності  по  1/2  частки  кожної  земельної
ділянки.

Сільський голова В.Ю. Суспіцин
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