
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12  вересня  2018 року                                                                        № 515 
 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.України ПЕРЕРВІ З.Т. 

за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Піщана, 12  
 

Розглянувши заяву гр.України ПЕРЕРВИ З.Т. від 21.09.2017 № 325 

стосовно надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0700 га за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт 

Власівка, вул.Піщана, 12, з метою оформлення права власності для будівництва 

житлового будинку, яка була виділена у користування померлому ПЕРЕРВІ 

Віктору Павловичу рішенням виконавчого комітету Власівської селищної ради 

29.04.1964 року, архівний випис протоколу № 8 засідання виконавчого комітету 

Власівської селищної ради депутатів Кіровоградської області від 29 квітня 1964 

року, Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 15.07.2015 № 40937695, 

копію Свідоцтва про одруження серія та номер VI-УР № 113226, копію довідки 

від 04.08.2015, яка видана КП «Власівські мережі», керуючись ст. ст.12, ст.121, 

ст.118, ст.123, ст.124 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійних 

депутатських комісій селищної ради, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

 1. Відмовити гр.України ПЕРЕРВІ Зінаїді Трохимівні в надані дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,0700 га за 

адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Піщана, 

12, в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка знаходилась в користуванні 

померлого ПЕРЕРВИ Віктора Павловича і є на даний час забудованою, тому 

може бути передана у приватну власність для обслуговування успадкованих 

будівель та споруд згідно чинного законодавства. 



 

 

 2. Рекомендувати ПЕРЕРВІ Зінаїді Трохимівні звернутися до суду з 

позовом про визнання права власності на будівлі та споруди, що розташовані на 

земельній ділянці по вул.Піщана, 12. 

 

Селищний голова                                                                       А.БАБАЧЕНКО 


