
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(сорок сьома сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 квітня 2014 року                                                                   № 536 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

громадянам України для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель та споруд  

(присадибна ділянка) 

 

 Розглянувши заяви громадян України про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) для передачі у власність земельних ділянок, що 

перебувають  в користуванні, правовстановлюючі документи та копії технічних 

паспортів на житлові будинки, керуючись ст.ст.12,116,118;121 Земельного 

кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій селищної ради, 

селищна  рада     

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості):  

 

а) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка): 

 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я та по батькові 

Місце розташування  

земельної ділянки 

загальна 

площа, 

га 

1.  Унгер Олена Леонідівна Перемоги, 8 0,0784 



 

2.  

Бончук Раїса Миколаївна, 

Кушнір Валентина Миколаївна 

(спільна часткова власність) 

Жовтнева,18 0,1376 

3.  Якимець Віктор Миколайович Жовтнева, 16 0,0778 

4.  

Смірнов Роман Юрійович 

Смірнова Владислава Олегівна 

(спільна часткова власність) 

Сергія Даниленка, 4, 0,1500 

 

б) для ведення особистого селянського господарства: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я та по батькові 

Місце розташування  

земельної ділянки 

рілля, 

га 

1. 

Смірнов Роман Юрійович 

Смірнова Владислава Олегівна 

(спільна часткова власність) 

Сергія Даниленка, 4, 0,1111 

 

в) для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я та по батькові 

Місце розташування  

земельної ділянки 

рілля, 

га 

1. Петрову Роману Вячеславовичу 
вул.Лівобережна,  

гараж № 281  
0,0036 

2. Петрову Вячеслав Михайловичу 
вул. Східна,  

гараж № 5  
0,0024 

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 


