
 

                                                               

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70   СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                          ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

                 2019  року с. Гречані Поди      №               - 70 /УІІ  
                            

Про  скасування  рішення   №  868-62/УІІ  від  15.03.2019р  «Про 

надання дозволу виконавчому комітету Гречаноподівської сільської 

ради  на розроблення технічної документації  із землеустрою  щодо  

інвентаризації земельних  ділянок  визнаних  судом  відумерлою  

спадщиною» 

 

Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні»  сільська  

рада     

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

Скасувати  рішення сесії   №№  868-62/УІІ  від  15.03.2019р «Про надання 

дозволу виконавчому комітету Гречаноподівської сільської ради  на 

розроблення технічної документації  із землеустрою  щодо  інвентаризації 

земельних  ділянок  визнаних  судом  відумерлою  спадщиною». 

 

 

 Сільський  голова                             Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                         ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

                 2019  року с. Гречані Поди      №               - 70 /УІІ  
                            

Про надання дозволу виконавчому комітету  

Гречаноподівської сільської ради  на розроблення  

технічної документації із землеустрою  щодо  інвентаризації 

земельних  ділянок  визнаних  судом  відумерлою  спадщиною 

 

     З метою оформлення правовстановлюючих документів на землю,  

керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про Державний земельний кадастр»,ст.25 

Закону України «Про землеустрій», ст..12,79-1,123 Земельного кодексу 

України, враховуючи  рішення Широківського районного суду від 11.05.2011 

року,  пропозиції постійної комісії з питань  житлово-комунального 

господарства  та комунальної власності,  містобудування,  будівництва, 

земельних  відносин  та охорони природи    сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету  Гречаноподівської сільської ради 

на розробку технічної документації щодо інвентаризації  земельної  

ділянки,  визнаної  судом відумерлою  спадщиною  за  

№ 335  відповідно до схеми поділу колишнього КСП «Степове» 

померлої    Крупки Катерини  Стефанівни,земельна ділянка якої  

передана  судом  у  власність  територіальної  громади  

Гречаноподівської сільської  ради  Широківського  району  

Дніпропетровської області.  

2.  Виконавчому комітету сільської ради укласти договір із 

землевпорядною організацією на виконання робіт із землеустрою. 

1. Розроблену технічну документацію із землеустрою погодити із 

власниками та землекористувачами суміжних земельних ділянок, 



направити на погодження до відділу Держгеокадастру та органу 

містобудування і архітектури у Широківському районі. 

2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства  та комунальної 

власності, з питань  містобудування,  будівництва, земельних  відносин  

та охорони природи 

                    

                   

 

 

 

 Сільський голова                                                    Г.О.Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                       ПРОЕКТ    РІШЕННЯ 

                 2019  року с. Гречані Поди      №               - 70 /УІІ  
                            

Про надання дозволу виконавчому комітету  

Гречаноподівської сільської ради  на розроблення  

технічної документації із землеустрою  щодо  інвентаризації 

земельних  ділянок  визнаних  судом  відумерлою  спадщиною 

 

     З метою оформлення правовстановлюючих документів на землю,  

керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про Державний земельний кадастр»,ст.25 

Закону України «Про землеустрій», ст..12,79-1,123 Земельного кодексу 

України, враховуючи  рішення Широківського районного суду від 24.11.2010 

року,  пропозиції постійної комісії з питань  житлово-комунального 

господарства  та комунальної власності,  містобудування,  будівництва, 

земельних  відносин  та охорони природи    сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету  Гречаноподівської сільської ради 

на розробку технічної документації щодо інвентаризації  земельної  

ділянки,  визнаної  судом відумерлою  спадщиною  за  

№ 353  відповідно до схеми поділу колишнього КСП «Степове» 

померлої  Варламової Клавдії Іванівни ,земельна ділянка якої  передана  

судом  у  власність  територіальної  громади  Гречаноподівської 

сільської  ради  Широківського  району  Дніпропетровської області.  

2.  Виконавчому комітету сільської ради укласти договір із 

землевпорядною організацією на виконання робіт із землеустрою. 

3. Розроблену технічну документацію із землеустрою погодити із 

власниками та землекористувачами суміжних земельних ділянок, 

направити на погодження до відділу Держгеокадастру та органу 

містобудування і архітектури у Широківському районі. 



4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства  та комунальної 

власності, з питань  містобудування,  будівництва, земельних  відносин  

та охорони природи 

                    

                   

 

 

 

 Сільський голова                                                    Г.О.Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70   СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                          ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

                 2019  року с. Гречані Поди      №               - 70 /УІІ  
                            

Про надання дозволу виконавчому комітету  

Гречаноподівської сільської ради  на розроблення  

технічної документації із землеустрою  щодо  інвентаризації 

земельних  ділянок  визнаних  судом  відумерлою  спадщиною 

 

     З метою оформлення правовстановлюючих документів на землю,  

керуючись пп.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про Державний земельний кадастр»,ст.25 

Закону України «Про землеустрій», ст..12,79-1,123 Земельного кодексу 

України, враховуючи  рішення Широківського районного суду від 24.11.2010 

року,  пропозиції постійної комісії з питань  житлово-комунального 

господарства  та комунальної власності,  містобудування,  будівництва, 

земельних  відносин  та охорони природи    сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету  Гречаноподівської сільської ради 

на розробку технічної документації щодо інвентаризації  земельної  

ділянки,  визнаної  судом відумерлою  спадщиною  за  

№ 681  відповідно до схеми поділу колишнього КСП «Степове» 

померлої  Зеленкової Віри Василівни ,земельна ділянка якої  передана  

судом  у  власність  територіальної  громади  Гречаноподівської 

сільської  ради  Широківського  району  Дніпропетровської області.  

2.  Виконавчому комітету сільської ради укласти договір із 

землевпорядною організацією на виконання робіт із землеустрою. 

3. Розроблену технічну документацію із землеустрою погодити із 

власниками та землекористувачами суміжних земельних ділянок, 

направити на погодження до відділу Держгеокадастру та органу 

містобудування і архітектури у Широківському районі. 



4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства  та комунальної 

власності, з питань  містобудування,  будівництва, земельних  відносин  

та охорони природи 

                    

                   

 

 

 

 Сільський голова                                                    Г.О.Усик 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ   

 2019  року с. Гречані Поди      №  70/УІІ  

 

Про  затвердження  технічної   документації 

із землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)  меж 

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для будівництва   

та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   будівель 

і  споруд  (присадибна  ділянка) 

 

     Розглянувши  заяву  гр. Борисенко Ірини Федорівни про затвердження  

технічної  документації  із землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)  

меж земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для будівництва  та  обслу-

говування  житлового будинку,  господарських   будівель і  споруд  (приса-

дибна  ділянка)  керуючись ст.ст. 118, 121 Земельного  кодексу  України  та  у  

відповідності  до ст. 26, ч. 1 ст. 59  Закону  України  “Про   місцеве   само- 

врядування   в   Україні”   сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

                         

1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою  щодо  встановлення 

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

будівництва  та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   

будівель і  споруд  (присадибна  ділянка)  з   визначеним  кадастровим  

номером  1225881100:02:001:0417  площею  0,25  га, яка  розташована  за 

адресою  с. Олександрівка,  вул.Шкільна, 24  Широківського району, 

Дніпропетровської області   за рахунок земель  «для індивідуального  житло-

вого, гаражного і дачного будівництва  02.01»  на  території Гречаноподівсь-

кої сільської ради  Широківського району Дніпропетровської області. 

2. Гр.  Борисенко Ірині Федорівні  : 

- зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  чинним 

законодавством; 

 - дотримуватись ст. 91 Земельного кодексу України.   

 

Сільський  голова                             Г. О. Усик 

 

 



                                                            

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ   

 2019  року с. Гречані Поди      №  70/УІІ  

 

Про  затвердження  технічної   документації 

із землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)  меж 

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для будівництва   

та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   будівель 

і  споруд  (присадибна  ділянка) 

 

     Розглянувши  заяву  гр. Борисенко Марія  Володимирівна про 

затвердження  технічної  документації  із землеустрою  щодо  встановлення 

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

будівництва  та  обслу-говування  житлового будинку,  господарських   

будівель і  споруд  (приса-дибна  ділянка)  керуючись ст.ст. 118, 121 

Земельного  кодексу  України  та  у  відповідності  до ст. 26, ч. 1 ст. 59  

Закону  України  “Про   місцеве   самоврядування   в   Україні”   сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

                         

1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою  щодо  встановлення 

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

будівництва  та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   

будівель і  споруд  (присадибна  ділянка)  з   визначеним  кадастровим  

номером  1225881100:02:001:0417  площею  0,25  га, яка  розташована  за 

адресою  с. Олександрівка,  вул.Шкільна, 24  Широківського району, 

Дніпропетровської області   за рахунок земель  «для індивідуального  житло-

вого, гаражного і дачного будівництва  02.01»  на  території Гречаноподівсь-

кої сільської ради  Широківського району Дніпропетровської області. 

2. Гр.  Борисенко Марії Володимирівні  : 

- зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  чинним 

законодавством; 

 - дотримуватись ст. 91 Земельного кодексу України.   

 

Сільський  голова                             Г. О. Усик 

 

 

 



                                                            

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ   

 2019  року с. Гречані Поди      №  70/УІІ  

 

Про  затвердження  технічної   документації 

із землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)  меж 

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для будівництва   

та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   будівель 

і  споруд  (присадибна  ділянка) 

 

     Розглянувши  заяву  гр. Купінський Віктор Олександрович про 

затвердження  технічної  документації  із землеустрою  щодо  встановлення 

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

будівництва  та  обслу-говування  житлового будинку,  господарських   

будівель і  споруд  (приса-дибна  ділянка)  керуючись ст.ст. 118, 121 

Земельного  кодексу  України  та  у  відповідності  до ст. 26, ч. 1 ст. 59  

Закону  України  “Про   місцеве   само- врядування   в   Україні”   сільська 

рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

                         

1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою  щодо  встановлення 

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

будівництва  та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   

будівель і  споруд  (присадибна  ділянка)  з   визначеним  кадастровим  

номером  1225885900:06:001:0002  площею  0,25  га, яка  розташована  за 

адресою  с. Водяне,  вул. Молодіжна,17  Широківського району, 

Дніпропетровської області   за рахунок земель  «для індивідуального  житло-

вого, гаражного і дачного будівництва  02.01»  на  території Гречаноподівсь-

кої сільської ради  Широківського району Дніпропетровської області. 

2. Гр.  Купінському Віктору Олександровичу : 

- зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  чинним 

законодавством; 

 - дотримуватись ст. 91 Земельного кодексу України.   

 

Сільський  голова                             Г. О. Усик 

 

 



                                                            

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ   

 2019  року с. Гречані Поди      №  70/УІІ  

 

Про  затвердження  технічної   документації 

із землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)  меж 

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для будівництва   

та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   будівель 

і  споруд  (присадибна  ділянка) 

 

     Розглянувши  заяву  гр. Мохнач Людмила Вікторівна про затвердження  

технічної  документації  із землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)  

меж земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для будівництва  та  обслу-

говування  житлового будинку,  господарських   будівель і  споруд  (приса-

дибна  ділянка)  керуючись ст.ст. 118, 121 Земельного  кодексу  України  та  у  

відповідності  до ст. 26, ч. 1 ст. 59  Закону  України  “Про   місцеве   само- 

врядування   в   Україні”   сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

                         

1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою  щодо  встановлення 

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

будівництва  та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   

будівель і  споруд  (присадибна  ділянка)  з   визначеним  кадастровим  

номером  1225885700:05:001:0060  площею  0,25  га, яка  розташована  за 

адресою  с. Красний Під,  вул. Широківська,88   Широківського району, 

Дніпропетровської області   за рахунок земель  «для індивідуального  житло-

вого, гаражного і дачного будівництва  02.01»  на  території Гречаноподівсь-

кої сільської ради  Широківського району Дніпропетровської області. 

2. Гр.  Мохнач Людмилі Вікторівнв : 

- зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  чинним 

законодавством; 

 - дотримуватись ст. 91 Земельного кодексу України.   

 

Сільський  голова                             Г. О. Усик 

 



                                                       

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                          ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  

           2019  року с. Гречані Поди      № - 70 /УІІ  

 

Про  надання дозволу  

на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва 

і обслуговування  житлового будинку, гоподарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  

Керуючись  ст .ст. 25, 50  Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 116, 118, 

121, 122 Земельного  кодексу України , ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  розглянувши  заяву   Погрєбного Олександра 

Вячеславовича, про  надання  дозволу  на розробку проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, гоподарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) ,  

враховуючи висновки постійної  комісії з питань  житлово-комунального 

господарства  та комунальної власності, з питань   містобудування , 

будівництва,  земельних  відносин  та охорони природи, сільська рада  

 В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл гр. Погрєбному Олександру В’ячеславовичу,   на розробку 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, гоподарських  будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  площею до 0,20 га  за  адресою  с. Степове, вул. 

Молодіжна ,6 а 

2.1. роботи   з  розробки  проекту  землеустрою  ропочати  після  укладання  

відповідного  договору з землевпорядною  організацією, яка  має відповідну  

ліцензію  на  їх  виконання; 

2.2. проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до Гречаноподівської  

сільської  ради . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності,  

містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та охорони природи, 

 

             

 

 

Сільський  голова                                          Г.О.  Усик 



 

                                                       

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                          ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  

           2019  року с. Гречані Поди      № - 70 /УІІ  

 

Про  надання дозволу  

на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва 

і обслуговування  житлового будинку, гоподарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  

Керуючись  ст .ст. 25, 50  Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 116, 118, 

121, 122 Земельного  кодексу України , ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  розглянувши  заяву   Ломпас Сергія 

Васильовича, про  надання  дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, гоподарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) ,  

враховуючи висновки постійної  комісії з питань  житлово-комунального 

господарства  та комунальної власності, з питань   містобудування , 

будівництва,  земельних  відносин  та охорони природи, сільська рада  

 В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл гр. Ломпасу Сергію Васильовичу,   на розробку проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, гоподарських  будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  площею до 0,15 га  за  адресою  с. Степове, 

вул.Горіхова,40. 

2.1.Гр  Ломпас С.В.роботи   з  розробки  проекту  землеустрою  розпочати  

після  укладання  відповідного  договору з землевпорядною  організацією, 

яка  має відповідну  ліцензію  на  їх  виконання; 

2.2. проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до Гречаноподівської  

сільської  ради . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності,  

містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та охорони природи, 

 

             

Сільський  голова                                          Г.О.  Усик 



                                                       

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                          ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  

           2019  року с. Гречані Поди      № - 70 /УІІ  

 

Про  надання дозволу  

на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва 

і обслуговування  житлового будинку, гоподарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  

Керуючись  ст .ст. 25, 50  Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 116, 118, 

121, 122 Земельного  кодексу України , ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  розглянувши  заяву   Ломпас Дмитро 

Михайлович, про  надання  дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, гоподарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) ,  

враховуючи висновки постійної  комісії з питань  житлово-комунального 

господарства  та комунальної власності, з питань   містобудування , 

будівництва,  земельних  відносин  та охорони природи, сільська рада  

 В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл гр. Ломпас Дмитру Михайловичу,   на розробку проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, гоподарських  будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  площею до 0,25 га  за  адресою  с. Степове, 

вул.Ювілейна,18. 

2.1. роботи   з  розробки  проекту  землеустрою  ропочати  після  укладання  

відповідного  договору з землевпорядною  організацією, яка  має відповідну  

ліцензію  на  їх  виконання; 

2.2. проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до Гречаноподівської  

сільської  ради . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності,  

містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

             

Сільський  голова                                          Г.О.  Усик 

 

 



                                                       

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                          ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  

           2019  року с. Гречані Поди      № - 70 /УІІ  

 

Про  надання дозволу  

на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва 

і обслуговування  житлового будинку, гоподарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  

Керуючись  ст .ст. 25, 50  Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 116, 118, 

121, 122 Земельного  кодексу України , ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  розглянувши  заяву  Перекрестова Сергія 

Петровича, про  надання  дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, гоподарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) ,  

враховуючи висновки постійної  комісії з питань  житлово-комунального 

господарства  та комунальної власності, з питань   містобудування , 

будівництва,  земельних  відносин  та охорони природи, сільська рада  

 В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл гр. Перекрестову Сергію Петровичу,   на розробку проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, гоподарських  будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  площею до 0,25 га  за  адресою  с. Степове, 

вул.Ювілейна,б/н. 

2.1. роботи   з  розробки  проекту  землеустрою  роЗпочати  після  укладання  

відповідного  договору з землевпорядною  організацією, яка  має відповідну  

ліцензію  на  їх  виконання; 

2.2. проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до Гречаноподівської  

сільської  ради . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності,  

містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

             

Сільський  голова                                          Г.О.  Усик 



                                                               

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                 70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                           ПРОЕКТ   РІШЕННЯ  

     2019  року с. Гречані  Поди      №                70 /УІІ  

 

Про  передачу у  власність земельної  ділянки  для будівництва  і  

обслуговування  житлового будинку,  господарських   будівель і  споруд  

(присадибна  ділянка) 

  Керуючись ст.ст. 118, 120,121 Земельного  кодексу  України  та  у  

відповідності  до ст. 26, ч. 1 ст. 59  Закону  України  “Про   місцеве   

самоврядування   в   Україні”, договором купівлі  продажу  від  28.12.2016  

року  № 506 , розглянувши  заяву  гр. Блістун Людмила Миколаївна  сільська 

рада  В И Р І Ш И Л А : 

1. Передати  у  власність   Блістун Л.М. земельну  ділянку для будівництва  і  

обслуговування  житлового будинку,  господарських   будівель і  споруд  

(присадибна  ділянка) (код  КВЦПЗ – 02.01) з   визначеним  кадастровим  

номером  1225885700:05:01:0054  площею  0,25  га  за адресою  с. Красний 

Під,  вул. Широківська,10   Широківського  району Дніпропетровської 

області   за категорією земель  «Землі житлової  та  громадської забудови»   

на  території Гречаноподівської сільської ради  Широківського району 

Дніпропетровської області. 

2. Гр.  Блістун Л.М. : 

- зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  чинним 

законодавством; 

 - дотримуватись ст. 91 Земельного кодексу України.  

 

 

Сільський  голова                             Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                        ПРПОЕКТ     РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяви  гр. Романенко М.С.  сільська  рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Романенко Миколи Сергійовича   за  рахунок  

земель комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  

за  межами  населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Романенко М.С. за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр Романенко М.С.    зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  

чинним законодавством. 

4. Зобов’язати   гр.  Романенко М.С.  виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                           ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяви  гр. Зеленін О.О. сільська  рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Зеленіну Олегу Олеговичу  за  рахунок  земель 

комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  за  

межами  населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Зеленіну О.О. за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр  Зеленіну О.О. зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  

чинним законодавством. 

4. Зобов’язати   Гр  Зеленіна О.О.  виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 

 

 

 

 

 



                                                                 
 ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                 70   СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                            ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяви  гр. Угрова Євгена Анатолійовича  сільська  рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Угрова Євгена Анатолійовича   за  рахунок  

земель комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  

за  межами  населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Угрову Є.А.. за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр Угрову Є.А.   зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  

чинним законодавством. 

4. Зобов’язати   Гр Угрова Є.А.  виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70 СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                         ПРОЕКТ    РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяву  гр. Убізського Сергія Валентиновича  сільська  рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Убізського Сергія Валентиновича  за  рахунок  

земель комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  

за  межами  населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Убізському С.В.за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр  Убізському С.В.  зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  

чинним законодавством. 

4. Зобов’язати   Гр Убізському С.В. виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                         ПРОЕКТ    РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяву  гр. Титова Сергія Анатолійовича  сільська  рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Титову Сергію Анатолійовичу   за  рахунок  

земель комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  

за  межами  населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Титову С.А. за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр  Титову С.А.    зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  

чинним законодавством. 

4. Зобов’язати   Гр Титову С.А.  виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 
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              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 
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               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяви  гр. Романюк Олександр Петрович  сільська  рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Романюк Олександра Петровича   за  рахунок  

земель комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  

за  межами  населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Романюк О.П. за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр Романюк О.П.   зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  

чинним законодавством. 

4. Зобов’язати   Гр Романюк О.П. виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                           ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяви  гр. Шваб Руслана Миколайовича  сільська  рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Шваб  Руслана Миколайовича   за  рахунок  

земель комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  

за  межами  населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Шваб Р.М.за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр Шваб Р.М.  зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  чинним 

законодавством. 

4. Зобов’язати   Гр  Шваб Р.М. виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                        ПРОЕКТ     РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяви  гр. Федоренко Олексій Юрійович  сільська  рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Федоренку Олексію Юрійовичу  за  рахунок  

земель комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  

за  межами  населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Федоренку О.Ю. за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр  Федоренко О.Ю. зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  

чинним законодавством. 

4. Зобов’язати   Гр  Федоренко О.Ю. виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                         ПРОЕКТ    РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяву  гр. Новіков Віктор Леонідович  сільська  рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Новікову Віктору Леонідовичу   за  рахунок  

земель комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  

за  межами  населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Новікову В.Л. за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр Новікову В.Л.    зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  

чинним законодавством. 

4. Зобов’язати   Гр Новікова В.Л. виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 

 

 

 

 

 



 

                                                   
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                       ПРОЕКТ      РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяви  гр. Веремчук Олександр Володимирович сільська  

рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Веремчук О.В.  за  рахунок  земель 

комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  за  

межами  населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Веремчук О.В. за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр  Веремчук О.В.   зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  

чинним законодавством. 

4. Зобов’язати   Гр Веремчук О.В.  виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 



                                                   
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      
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               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 
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               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяви  гр. Сурін Валентин Михайлович  сільська  рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Сурін В.М.   за  рахунок  земель комунальної  

власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  за  межами  

населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Сурін В.М.. за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр  Сурін В.М.    зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  

чинним законодавством. 

4. Зобов’язати   Гр  Сурін В.М.  виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 
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              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                          ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки  у власність  

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

    Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 79-1,81,186,  

Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  землеустрій»,  

розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 р.  № 60-р  «Питання  

передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  

у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних  громад », наказом  Головного  

управління Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-

4139/15-18 СГ  «Про внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року 

№ 4-3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  19.10.2018 

року, витягом  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  реєстрацію  

права  власності,  розглянувши  заяви  гр. Степанова Руслана Анатолійовича сільська  рада     

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства  гр. Степанову Р.А.  за  рахунок  земель 

комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення  (16.00  землі запасу  за  

межами  населеного  пункту). 

2.   Передати   у власність  земельну  ділянку  для  ведення особистого   селянського  

господарства  гр. Степанову Р.А. за  рахунок  земель комунальної  власності  

сільськогосподарського  призначення  (16.00 землі запасу за  межами  населеного  

пункту). 

 3.  Гр  Степанову Р.А.    зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  

чинним законодавством. 

4. Зобов’язати   Гр  Степанову Р.А.  виконувати обов’язки  власників  земельних  ділянок  

відповідно до  вимог  ст. 91  Земельного  Кодексу України. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з питань  

житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  питань містобудування,  

будівництва, земельних  відносин  та охорони природи. 

 

Сільський  голова                                         Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                           ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

Про проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

(земельну ділянку)Гречаноподівською сільською радою. 

 

З метою проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

(земельну ділянку) Гречаноподівською сільською  радою, відповідно до 

ст.83, 117 Земельного кодексу України, п.34, ч.1, ст.26, ст. 33 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства  та комунальної 

власності, з питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та 

охорони природи, сільська  рада ВИРІШИЛА : 

 

1. Зареєструвати право комунальної власності за Гречаноподівською 

сільською  радою, на: 

- земельну ділянку (Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій) за адресою: вул.Молодіжна,1 с. Степове, Широківський 

район, Дніпропетровська область, площею 0,4925 га, з визначеним 

кадастровим номером  122585900:01:001:0002 згідно чинного законодавства. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

 

Сільський  голова                  Г.О.Усик 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                           ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

 

Про проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

(земельну ділянку)Гречаноподівською сільською радою. 

 

З метою проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

(земельну ділянку) Гречаноподівською сільською  радою, відповідно до 

ст.83, 117 Земельного кодексу України, п.34, ч.1, ст.26, ст. 33 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства  та комунальної 

власності, з  питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та 

охорони природи, сільська  рада ВИРІШИЛА : 

1. Зареєструвати право комунальної власності за Гречаноподівською 

сільською  радою, на: 

- земельну ділянку (Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій) за адресою: вул.Театральна,1 с. Миролюбівка, 

Широківський район, Дніпропетровська область, площею 0,2592 га, з 

визначеним кадастровим номером  122585700:02:001:0002 згідно чинного 

законодавства. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

 

Сільський  голова                  Г.О.Усик 
 
 

 

 

 

 



                                                   
   ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

              ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ      

          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70  СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                           ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

                                    

               2019  року с. Гречані  Поди      №   - 70 /УІІ  

 

 Про проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

(земельну ділянку)Гречаноподівською сільською радою. 

 

З метою проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

(земельну ділянку) Гречаноподівською сільською  радою, відповідно до 

ст.83, 117 Земельного кодексу України, п.34, ч.1, ст.26, ст. 33 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства  та комунальної 

власності, з  питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та 

охорони природи, сільська  рада ВИРІШИЛА : 

1. Зареєструвати право комунальної власності за Гречаноподівською 

сільською  радою, на: 

- земельну ділянку (Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій) за адресою: вул.Молодіжна,1 с. Степове, Широківський 

район, Дніпропетровська область, площею 0,49801га, з визначеним 

кадастровим номером  122585700:03:001:0001 згідно чинного законодавства. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з  

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

 

Сільський  голова                  Г.О.Усик 
 
 

 

 

 

 



                                                                    

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70   СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                        ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    

  2019  року с. Гречані Поди      №   - 70/УІІ  
                            

 

Про надання дозволу на розробку  проекту 

землеустрою  щодо  відведення  земельної 

ділянки  для  ведення  особистого селянського 

господарства (Литвиненко Р. М.) 

 

 Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,119n  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 

р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  

територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-

3775/15-18 СГ»,  актом приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року,   витягом № 167333904 від 21.05.2012  року розглянувши  

заяву  Литвиненка  Романа  Миколайовича , сільська  рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати  дозвіл Литвиненку  Роману  Миколайовичу   на  розробку  

проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  

ведення особистого   селянського  господарства   у власність  за  

рахунок  земель комунальної  власності  сільськогосподарського  

призначення  (цільове  призначення 16.00  землі запасу)  за  межами  

населеного  пункту з визначеними кадастровим номером 

1225885900:03:003:0002  площею  0,8415  без  зміни  цільового  

призначення. 

2. Литвиненку  Роману  Миколайовичу    роботи   з  розробки  проекту  

землеустрою  розпочати  після  укладання  відповідного  договору  з 

землевпорядною  організацією, яка  має відповідну  ліцензію  на  їх  

виконання. 

3. Проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки    

виготовити  на  протязі  2020 року. 



4. Проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до 

Гречаноподівської  сільської  ради . 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  

комісію з питань  житлово-комунального господарства  та комунальної 

власності, з  питань  містобудування,  будівництва, земельних  

відносин  та охорони природи. 

 

 

 

Сільський  голова                                     Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70   СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                           РІШЕННЯ 

              2019  року с. Гречані Поди      №     - 70 /УІІ  
                            

Про внесення змін та доповнень до рішення  

Сесії №879-62/У11 від 15.05.2019 року 

 

      Керуючись ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 

12,79-1,81,119 Земельного Кодексу України ст. ст. 19,22,25,30,50 ЗУ « Про 

землеустрій», розпорядженням Кабінету України від 31.01.2018 р. № 60-р 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у власність об’єднаних територіальних громад», наказом 

управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 19.10.2018 

року № 4-4139/15-18 СГ «Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 19.10.2018 року № 4- 3775 / 15-18 СГ», актом приймання- передачі та 

додатком до Акту від 19.10.2018 року, сільська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Внести зміни до пункту 1, додатку 1 та читати в новій редакції : 

«Надати дозвіл виконавчому комітету Гречаноподівської сільської ради 

на поділ земельної ділянки комунальної ділянки форми власності 

сільськогосподарського призначення (цільове призначення 16.00 землі 

запасу) за межами населеного пункту, шляхом поділу земельної 

ділянки з визначеним кадастровим номером 1225885900:03:001:0349 

загальною площею 32,4303 га на 17  (сімнадцять) земельних ділянок, в 

тому числі : 14 (чотирнадцять земельних ділянок площею до 2,0000 га 

кожна, 1(одна) земельна ділянка площею 1,0000 га, 1 (одна) земельна 

ділянка площею 1,715 га без зміни цільового призначення». 

2. Внести зміни до пункту 1, додатку 1 та читати в новій редакції : 

«Надати дозвіл виконавчому комітету Гречаноподівської сільської ради 

на поділ земельної ділянки комунальної ділянки форми власності 

сільськогосподарського призначення (цільове призначення 16.00 землі 

запасу) за межами населеного пункту, шляхом поділу земельної 

ділянки з визначеним кадастровим номером 1225885900:03:001:0354 

загальною площею 9,2040 га на 6 (шість) земельних ділянок, в тому 



числі : 2 (дві) земельні ділянки площею до 2,0000 га кожна, 2(дві) 

земельні ділянки площею 1,0000 га кожна, 2 (дві) земельні ділянки 

площею 1,6020 га  кожна без зміни цільового призначення». 

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки виготовити на 

протязі 2020-2021 рр. 

4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

встановленому порядку та подати на затвердження до 

Гречаноподівської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства  та комунальної 

власності, з питань  містобудування,  будівництва, земельних  відносин  

та охорони природи. 

                   

 

 

 

 

Сільський голова                               Г.О.Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70   СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                        ПРОЕКТ   РІШЕННЯ   

  2019  року с. Гречані Поди      №   - 70/УІІ  
                            

 

Про   поділ земельної ділянки  

комунальної власності з  визначеним    

кадастровим   номером 1225885900:03:003:0241 

     

   Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,186,  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 

р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  

територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-

3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року, витягом  з Державного  реєстру   речових  прав  на  

нерухоме майно  про  реєстрацію  права  власності  № 167349365 від 

12.05.2019  року   сільська  рада     

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.  Надати дозвіл  виконавчому  комітету  Гречаноподівської сільської  ради 

на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності  загальною  площею 9,5253 га  з 

визначеним кадастровим номером 1225885900:03:003:0241  із категорії 

земель 16:00 – землі запасу, яка розташована за межами на 5 (п’ять)  

земельних  ділянок в  тому  числі:   4 (чотири)  земельні  ділянки  площею   

по  2,0000 га  кожна  та  1 (одна)  земельна  ділянка  площею  1,5253  га  без  

зміни  цільового  призначення . 

2. Виконавчому  комітету  Гречаноподівської  сільської  ради заключити  

договір  з землевпорядною  організацією  на  виконання  землевпорядних  

робіт  щодо  поділу  земельної  ділянки з визначеним кадастровим номером 

1225885900:03:003:0241  площею  9,5253  га. 

3. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та затвердження до 

Гречаноподівської  сільської  ради . 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

Сільський  голова                                Г. О. Усик 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70   СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                         ПРОЕКТ  РІШЕННЯ   

  2019  року с. Гречані Поди      №   - 70/УІІ  
                            

 

Про   поділ земельної ділянки  

комунальної власності з  визначеним    

кадастровим   номером 1225885900:03:001:0339 

     

   Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,186,  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 

р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  

територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-

3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року, витягом  з Державного  реєстру   речових  прав  на  

нерухоме майно  про  реєстрацію  права  власності  № 181016671 від  

14.09.2019  року   сільська  рада     

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.  Надати дозвіл  виконавчому  комітету  Гречаноподівської сільської  ради 

на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності  загальною  площею 3,2677 га  з 

визначеним кадастровим номером 1225885900:03:001:0339  із категорії 

земель 16:00 – землі запасу, яка розташована за межами на 2 (дві)  

земельні  ділянки в  тому  числі:   1 (одна)  земельна  ділянка  площею   

2,0000 га   та  1 (одна)  земельна  ділянка  площею  1,2677  га  без  зміни  

цільового  призначення . 

2. Виконавчому  комітету  Гречаноподівської  сільської  ради заключити  

договір  з землевпорядною  організацією  на  виконання  землевпорядних  

робіт  щодо  поділу  земельної  ділянки з визначеним кадастровим номером 

1225885900:03:001:0339  площею  3,2677  га. 

3. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та затвердження до 

Гречаноподівської  сільської  ради . 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

Сільський  голова                                Г. О. Усик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               70   СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                          ПРОЕКТ РІШЕННЯ    

  2019  року с. Гречані Поди      №   - 70/УІІ  
                            

 

Про   поділ  земельної  д ілянки  

комунальної  власності з  визначеним    

кадастровим   номером 1225885900:03:001:0347 

     

   Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,186,  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 

р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  

територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-

3775/15-18 СГ»,  актом  приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року, витягом  з Державного  реєстру   речових  прав  на  

нерухоме майно  про  реєстрацію  права  власності  № 165424053 від  

03.05.2019  року   сільська  рада     

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.  Надати дозвіл  виконавчому  комітету  Гречаноподівської сільської  ради 

на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності  загальною  площею 30,8080 га  з 

визначеним кадастровим номером 1225885900:03:001:0347  із категорії 

земель 16:00 – землі запасу, яка розташована за межами  населеного 

пункту  на 16 (шістьнадцять)  земельних  ділянок в  тому  числі:   14 

(чотирнадцять)  земельних  ділянок  площею   2,0000  га  кожна,   2  (дві)  

земельні  ділянки  площею  1,4040  га  кожна  без  зміни  цільового  

призначення . 

2. Виконавчому  комітету  Гречаноподівської  сільської  ради заключити  

договір  з землевпорядною  організацією  на  виконання  землевпорядних  

робіт  щодо  поділу  земельної  ділянки з визначеним кадастровим номером 

1225885900:03:001:0347  площею  30,8080  га. 

3. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та затвердження до 

Гречаноподівської  сільської  ради . 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства  та комунальної власності, з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

Сільський  голова                                Г. О. Усик 
 

 

 

 

 


