
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

19.  08.2021                                                                                                 №8/13-1  9  14  
м. Лиман

Про  затвердження  технічної

документації  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення)  меж

земельної  ділянки  в  натурі  (на

місцевості)  громадянці  Дяковій

Оксані  Іванівні  для  будівництва  і

обслуговування  житлового  будинку,

господарських  будівель  і  споруд

(присадибна  ділянка)  по  вулиці

Петропавлівській, 156, м. Лиман

Розглянувши  заяву  громадянки  Дякової  Оксани  Іванівни  про  затвердження

технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) по вулиці

Петропавлівській, 156, м. Лиман,  керуючись ст. 144 Конституції України,  ст. ст. 12,

116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст.ст. 19, 55 Закону України «Про

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

Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянці  Дяковій

Оксані Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Петропавлівській, 156, м. Лиман.

2.  Передати  громадянці Дяковій  Оксані  Іванівні  безоплатно  у  власність

земельну  ділянку  (кадастровий  номер  1413300000:01:003:0279)  загальною  площею

0,1000  га для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Петропавлівській, 156, м. Лиман, із

земель житлової та громадської забудови комунальної власності.

3. Рекомендувати громадянці Дяковій Оксані Іванівні:

3.1.  Провести  державну  реєстрацію права  власності  на  земельну ділянку  в

установленому законом порядку.

3.2. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням.



3.3.  Виконувати  обов’язки  власника  земельної  ділянки  згідно  вимог  ст.  91

Земельного кодексу України.

3.4. Протягом двох місяців з дня затвердження цього рішення стати на облік

платника податку.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Стороженко) і

заступника міського голови Авдєєнко Н.П.

Міський голова        О.В. Журавльов


