
 
 

НЕМІШАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

 

БУЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ВОСЬМА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель для розміщення основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд  технічної інфраструктури    (виробництво та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води,  збирання, очищення 

та розподілення води), яка знаходиться на території  с. Микуличі  

Немішаївської селищної ради. 

 

Керуючись ст. ст. 12, 79-1,83,122,184,186-1 Земельного кодексу України, 

ст. ст. 22, 25, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», ст.56 Закону України «Про 

землеустрій», п.34 ч.1 ст.26, ст.33 Закону України «Про  місцеве 

самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, агропромислового комплексу, архітектури та 

капітального будівництва, екології, охорони навколишнього середовища, 

лісового та водного господарства, селищна рада   ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити  технічну документацію із  землеустрою щодо 

інвентаризації земель   для розміщення основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд  технічної інфраструктури    

(виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої води,  

збирання, очищення та розподілення води), яка знаходиться на 

території  с. Микуличі  Немішаївської селищної ради. 

2. Передати  в комунальну власність Немішаївської селищної ради  

земельні ділянки :  

 Площею 3.6166 га, кадастровий номер земельної ділянки 

3221085500:05001:0413,  цільове призначення - для розміщення 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  технічної 

інфраструктури    (виробництво та розподілення газу, постачання пари 

та гарячої води,  збирання, очищення та розподілення води), яка 

знаходиться на території  с. Микуличі  Немішаївської селищної ради. 

 Площею 2.3725 га, кадастровий номер земельної ділянки 

3221085500:05001:0414,  цільове призначення - для розміщення 



основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  технічної 

інфраструктури    (виробництво та розподілення газу, постачання пари 

та гарячої води,  збирання, очищення та розподілення води), яка 

знаходиться на території  с. Микуличі  Немішаївської селищної ради. 

3. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності на 

земельні ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 
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