
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят п’ята сесія шостого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07 листопада 2014 року                                                                   № 625 

 

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 та споруд гр. України  

Германюк Т.С., гр. України Германюку С.В.  

за адресою: вул.Шевченка, 37, смт Власівка  

м.Світловодськ Кіровоградської області 

 

 Розглянувши заяву громадян України Германюк Т.С. та Германюка С.В. 

від 23.09.2014 року № 302 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 та 

споруд по вул.Шевченка, 37 в смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської 

області, договір купівлі-продажу житлового будинку від 06.07.2010 року р№ 2-

386, ситуаційний план місця розташування земельної ділянки в М 1:2000,  

керуючись ст.ст.12,118;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 Германюк Тетяні Сергіївни (1/2 ч.) та 

Германюку Сергію Васильовичу (1/2 ч.) (спільна часткова власність) на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,15 га, з 

них: 0,0549 га – під житловою одно-, двоповерховою забудовою, 0,0951 га – 

рілля, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Шевченка, 37 в смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області.  

  



 

 2. Дати дозвіл громадянам України Германюк Тетяні Сергіївни (1/2 ч.) та 

Германюку Сергію Васильовичу (1/2 ч) (спільна часткова власність) на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0442 га, 

з них: 0,0442 га – для ведення садівництва, по вул.Шевченка, 37 в смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області.  

 3. 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 


