
 
 

НЕМІШАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

 

БУЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ВОСЬМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про надання дозволу громадянам   Дружинському Анатолію Олександровичу 47/100,  Сич 

Ніні Олександрівні 53/100, на складання  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в спільну часткову власність   

площею 0,1275 га по вул. Свободи, 20  в смт Клавдієве-Тарасове  для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

 

 Розглянувши  заяву  громадян Дружинського Анатолія Олександровича 47/100,  Сич 

Ніни Олександрівни 53/100, про надання дозволу  на  складання  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в спільну часткову власність 

площею 0,1275 га в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Свободи, 20  в смт Клавдієве-

Тарасове Бучанського району Київської області, керуючись ст. 12,21, 40,81,116, 118, 121  

Земельного кодексу України,ст. 55 Закону України « Про землеустрій»,  Законом України 

«Про державний земельний кадастр», Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження 

документації із землеустрою»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

земельних відносин, агропромислового комплексу, архітектури та капітального 

будівництва, екології, охорони навколишнього середовища, лісового та водного 

господарства, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада    В И Р І Ш И Л А:  

 

    1. Надати дозвіл громадянам Дружинському Анатолію Олександровичу 47/100,  Сич 

Ніні Олександрівні 53/100, на  складання  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки  в спільну часткову власність   площею 0,1275 га в 

натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: вул. Свободи, 20  в смт Клавдієве-Тарасове 

Бучанського району Київської області. 

 2. Роботи зі складання технічної документації з землеустрою замовити в 

землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт 

або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюється угодою 

сторін. 

3. Подати документацію із землеустрою   на затвердження на чергову сесію 

селищної ради. 
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