
 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА  МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

15.09.2021     Мирноград          № VIIІ/14-29 
 

 

Про надання Матюховій Н.П. дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під нежитловою будівлею 

магазина по вул. Соборна, 19 «Б-1», м. Мирноград  

 

 

Розглянувши заяву Матюхової Надії Павлівни (****) про надання дозволу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. Соборна, 19 «Б-1», м. Мирноград, копію договору оренди землі від 

26.12.2016 № 5, Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.08.2021, відповідно до законів 

України «Про Державний земельний кадастр», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», ст. 35, 57 Закону України «Про землеустрій», постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку інвентаризації земель» від 05.06.2019 

№ 476, Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мирноградська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дозволити Матюховій Надії Павлівні (***), яка зареєстрована за адресою: 

****, м. Мирноград, Донецька область, розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної  ділянки площею 0,0148 га під 

нежитловою будівлею магазина по вул. Соборна, 19 «Б-1», м. Мирноград, Донецька 

область, відповідно до технічного паспорта на будівлю магазину, виготовленого               

КП «БТІ» Димитровської міської ради станом на 25.11.2015 та польового абриса 

земельної ділянки, що є невід’ємною частиною проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Ватутіна (вул. Соборна), 19 «Б-1».   

2. Матюховій Н.П.: 

1) звернутися в організацію, що є виконавцями документації із землеустрою 

відповідно до діючого законодавства, для укладання договору на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки (далі 

технічна документація); 

2) технічну документацію надати до Мирноградської міської ради для його 

затвердження у встановленому законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  

містобудування, будівництва і земельних відносин (Чорний), організацію виконання 



на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                          

Римму Дроздову. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Олександр БРИКАЛОВ 
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