
 

 

 

 

 
 

УКРАЇНА 
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

08 квітня 2021 року                                                                    № 408 - VІІІ 

Про надання згоди гр. Бужору Якову Трифоновичу  

на виготовлення технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва на території  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району  

Одеської області 
 

Відповідно до  ст.ст. 12, 83, 116, 122 Земельного Кодексу України, ст.ст. 26, 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», Законом  України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» № 2498 – VIII від 10.07.2018 р., 

Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр» та 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

розглянувши заяву гр. Бужора Якова Трифоновича про надання згоди на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, урахувавши рішення постійної депутатської  

комісії з питань регулювання земельних відносин, екології та перспективного планування, 

Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бужору Якову Трифоновичу, 

власнику 
1
/3 частини права на земельну частку (пай), розміром 2,69 умовних кадастрових га, згідно 

рішення Ізмаїльського міськрайонного суду від 03.10.2019 року та сертифікату серія ОД №0061502, 

із земель колишньої колективної власності КСП «Перемога» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

2. Зобов’язати гр. Бужора Якова Трифоновича замовити виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та подати її на затвердження Саф’янівській сільській раді у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Відділу земельних відносин та екології виконавчого комітету Саф'янівської сільської ради 

підготувати необхідні матеріали для виготовлення технічної документації. 

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

регулювання земельних відносин, екології та перспективного планування. 

Саф’янівський сільський голова                                         Наталія ТОДОРОВА 


