
ПРОЕКТ 
 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 
 

Про надання дозволу гр.України 

КУЛІБАБІ Н.С. та гр.України  

КУЛІБАБІ О.С. на розроблення 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у 

приватну власність (спільна 

часткова власність) для будівництва 

та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Зелена, 99 

 

 Розглянувши заяву громадян України КУЛІБАБИ Н.С. та 

КУЛІБАБИ О.С. від 18.09.2018 № 348 стосовно надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Зелена, 99, 

графічний додаток, на якому зображено місце розташування земельної ділянки, 

ВИТЯГ з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на житловий будинок (розмір частки ½), номер запису про 

право власності: 24627287 від 01.02.2018, ВИТЯГ з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий 

будинок (розмір частки ½), номер запису про право власності: 25773039 від 

18.04.2018, копію Свідоцтва про право на спадщину за законом від 01.02.2018 

№ 1-111, акт прийомки–передачі межових знаків на збереження, керуючись 

ст.12, ст.112, ст.122, ст.123 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійних 

депутатських комісій селищної ради, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

 



ПРОЕКТ 

 

 1. Дати дозвіл громадянці України КУЛІБАБІ Наталії Сергіївні та 

громадянину України КУЛІБАБІ Олегу Сергійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у 

приватну власність (спільна часткова власність) площею 0,1500 га, у тому 

числі: 0,1500 га – забудовані землі під одно- та двоповерховою житловою 

забудовою, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за рахунок земель, що перебувають у 

комунальній власності Власівської селищної ради за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Зелена, 99.  

Категорія земель: б) землі житлової та громадської забудови.. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат КІНДРА О.А.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.Г.БАБАЧЕНКО  


