
 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

15.09.2021     Мирноград          № VIIІ/14-34 

 
 
Про передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки по вул. Черніцина, 7, 

м. Мирноград 

 

 

 

Розглянувши заяву громадянина України Меркотун Віталія Олександровича (****) про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Черніцина, 7, м. Мирноград та передачу цієї 

земельної ділянки безоплатно у приватну власність, документацію із землеустрою, 

правовстановлюючі документи на житловий будинок, господарські будівлі та споруди, що 

розташовані на цій земельній ділянці та є власністю Меркотун Віталія Олександровича, 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.09.2021                              

№ НВ-9911703652021, враховуючи статті 12, 40, 116, 118, 120, 121, 122, 125, 126, частину 

третю статті 134, 186 Земельного кодексу України, частину тринадцяту статті 21 Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», статтю 377 Цивільного кодексу України, 

закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», «Про землеустрій», «Про основи 

містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», пункт 76 Постанови 

Кабінету Міністрів від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру», керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Мирноградська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Черніцина, 7, м. Мирноград,                  

Донецька область та передати Меркотун Віталію Олександровичу (***), який зареєстрований 

за адресою: ****, м. Мирноград (Димитров), Донецька область, безоплатно, у приватну 

власність, земельну ділянку комунальної власності по вул. Черніцина, 7, м. Мирноград, 

Донецька область, для 02.01 - будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0632 га (кадастровий               

номер - ****) із земель запасу житлової та громадської забудови Мирноградської міської 

територіальної громади.  

 



2. Меркотун В.О.: 

1) зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку; 

2) використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; 

3) виконувати обов'язки землевласника відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України; 

4) своєчасно вносити земельний податок; 

5) утримувати прилеглу територію в належному санітарно-екологічному стані. 

3. Відділу архітектури, містобудування та земельних відносин Виконавчого комітету  

Мирноградської міської ради (Груднєва) надати завірену, в установленому законодавством 

порядку, копію цього рішення до відділу у м. Мирнограді міськрайонного управління у 

Покровському районі та м. Мирнограді Головного управління Держгеокадастру у              

Донецькій області у встановлений законодавством термін. 

4. Відділу №4 управління у Покровському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Донецькій області (Чертань), у встановлений законодавством термін, 

внести відповідні відомості до Державного земельного кадастру. 

5. 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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