
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Третя сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 19 лютого 2021 року
село Нижня Сироватка

Про надання ТОВ «Агрофірма «Червоносільська» 
дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки 
(невитребуваної частки (паю))

Розглянувши лист ТОВ «Агрофірма «Червоносільська» від 30.12.2020 р.
№ 30/12/20/01 про  надання  дозволу на розробку технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж невитребуваних часток
(паїв)  в  натурі  (на  місцевості)  під  кадастровими  номерами  (власниця
сертифікату  на  право  на  земельну  частку  (пай)  №  598  Петренко  Тетяна
Михайлівна):  5924788700:03:007:0080  (рілля  1,8709  га),
5924788700:06:003:0112  (сіножаті  0,5531  га),  5924788700:08:009:0351
(пасовища 0,3143 га), які перебувають в користуванні (оренді) товариства на
підставі договору оренди землі не витребуваних земельних часток (паїв) від
05.10.2006 року, державна реєстрація від 18.09.2008 року № 040861305531 (зі
змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  ст.  55  Закону  України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  12,22,93
Земельного кодексу України, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Надати  ТОВ «Агрофірма «Червоносільська» дозвіл  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з кадастровими номерами:
5924788700:03:007:0080, 5924788700:06:003:0112, 5924788700:08:009:0351
для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,  які
розташовані  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.  ТОВ  «Агрофірма  «Червоносільська» замовити  розроблення
документації  із  землеустрою  в  організації,  що  володіє  необхідним
технічним  і  технологічним  забезпеченням  та  у  складі  якої  працює  не
менше  двох  сертифікованих  інженерів-землевпорядників  або  фізичної
особи-підприємця,  який  володіє  необхідним  технічним і  технологічним
забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН
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