
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(шістдесят перша сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  березня  2015 року                                                                      № 712 

 

Про надання дозволу на 

розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на право спільної 

часткової власності для 

будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. України 

Гирич Н.Г., гр. України Романенко 

К.Г. за адресою: вул.Чкалова,  6, 

смт  Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву гр. України Гирич Н.Г та Романенко К.Г. від 

05.03.2015 року № 90 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з метою визначення 

кадастрового номеру за адресою: вул.Чкалова, 6, смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області, технічний паспорт на житловий будинок, Свідоцтво 

про право на спадщину за заповітом від 04.03.2015року р№ 3-170, витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 04.03.2015 року, Свідоцтво про право на спадщину за заповітом 

від 25.07.2012 року р№ 2-533, витяг про Державну реєстрацію від 03.09.2012 

року р№ 35356079, викопіювання з ситуаційного плану, керуючись ст.ст.12, 

116, 118; 121; 123 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійних 

депутатських комісій селищної ради, Власівська селищна  рада     

ВИРІШИЛА: 

1. Дати дозвіл громадянам України Гирич Ніні Григорівні (1/2 ч.) та Романенко 

Катерині Григорівні (1/2 ч.) (спільна часткова власність) на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною  площею  0,1100 га  під  житловою  



 

 

одно-, двоповерховою забудовою, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

метою визначення кадастрового номеру за адресою: вул.Чкалова, 6, 

смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови Кравченка В.І. та на постійну депутатську комісію з 

врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища (голова комісії депутат Мисько С.М.). 

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 


