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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодська  Кіровоградської області 

 

(___________________сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _____________2016 року                                                          № 

 

Про надання згоди на 

розроблення технічної 

документації із землеустрою 

щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення 

садівництва в СТ «Граніт» 

 

 Розглянувши заяву громадянину України Терещенко О.В. від 15.12.2016 

№ 383 про надання згоди на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення садівництва в СТ «Граніт», заслухавши інформацію 

начальника земельно-комунального відділу Жарікової Л.М. про те, що на 

території Власівської селищної ради знаходяться 15 садових товариств: 

"Дніпро-2", "Будівельник", "Дніпро", "Мічурінець", "Садовод", "Дружба", 

"Труд", "Расвет", "Созідатель", "Промінь", "Заря", "Металург", "Победіт", 

"Алмаз", "Граніт", які займають земельні ділянки без правовстановлюючих 

документів, земельні ділянки не сформовані, межі та площі садівничих 

товариств не визначені, не внесена інформація про них до Державного 

земельного кадастру, не оформленні акти прийомки-передачі межових знаків 

земельних ділянок, схеми прив′язки межових знаків, що погоджуються з 

суміжними землекористувачами земельних ділянок та акти приймання–

передачі землі у користування садівничим товариствам. Тому, керуючись 

рішеннями сесії селищної ради рішення сесії від 18.09.2006 № 75 «Про 

усунення порушень земельного законодавства згідно подання прокуратури від 

09.06.06 р. за № 07/4-444», від 31.10.2008 року за № 456 "Про невиконання п.2 

рішення Власівської селищної ради від 18 вересня 2006 р. № 75", ст.12, ст.122, 

ст.79
1
, ст.125 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції постійно діючих 

депутатських комісії селищної ради,  Власівська селищна рада,  

ВИРІШУЄ: 
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Відмовити громадянину України Терещенку Олександру Валерійовичу  в 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0471 га для передачі безоплатно у приватну 

власність для ведення садівництва по вул.Виноградна, ділянка № 3 в 

садівничому товаристві "Граніт" в зв'язку з тим, що на даний час відсутні 

правовстановлюючі документи на землю Садівничого товариства «Граніт». 
 

 
 

Селищний голова                                                                     А.Бабаченко 

 


