
 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня  2018 року    
Про надання дозволу на складання проекту 

відведення земельної ділянки у  власність. 

Розглянувши заяву гр. Шевченко Євгена Ігоровича, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель Зібарева В.Ю.,  

керуючись  ст. 118,121 Земельного кодексу України (зі 

змінами), ст.25 Закону України «Про Землеустрій», ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в  Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель від 00.12.2018  р., сесія 

міської ради  

 

                                              ВИРІШИЛА :   
1. Надати дозвіл гр. Шевченко Євгену Ігоровичу на складання проекту 

відведення земельної ділянки у власність за адресою: м.Підгородне, 

вул.Шосейна загальною площею - 0,1700 га для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Гр. Шевченко Євгену Ігоровичу оформити відповідну документацію згідно  

чинного законодавства. 

 

 

 

 Міський голова                                                                               Г.В.Кузьменко 

 

 

 

 

 

            № _____ - XLІХ/VIІ 

 

 

 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня  2018 року    
Про надання дозволу на складання проекту 

відведення земельної ділянки у  власність. 

Розглянувши заяву гр. Катриченка Івана Сергійовича, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель Зібарева В.Ю.,  

керуючись  ст. 118,121 Земельного кодексу України (зі 

змінами), ст.25 Закону України «Про Землеустрій», ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в  Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель від 00.12.2018  р., сесія 

міської ради  

 

                                              ВИРІШИЛА :   
1. Надати дозвіл гр. Катриченко Івану Сергійовичу на складання проекту 

відведення земельної ділянки у власність за адресою: м.Підгородне, 

вул.Яворницького, 67 загальною площею - 0,0200 га для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Гр. Катриченко Івану Сергійовичу оформити відповідну документацію 

згідно  чинного законодавства. 

 

 

 

 Міський голова                                                                               Г.В.Кузьменко 

 

 

 

 

 

            № _____ - XLІХ/VIІ 

 

 

 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня  2018 року    
Про надання дозволу на складання проекту 

відведення земельної ділянки у  власність. 

Розглянувши заяву гр. Суравцова Віталія Миколайовича, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель Зібарева В.Ю.,  

керуючись  ст. 118,121 Земельного кодексу України (зі 

змінами), ст.25 Закону України «Про Землеустрій», ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в  Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель від 00.12.2018  р., сесія 

міської ради  

 

                                              ВИРІШИЛА :   
1. Надати дозвіл гр. Суравцову Віталію Миколайовичу на складання проекту 

відведення земельної ділянки у власність за адресою: м.Підгородне, 

вул.Новомосковська, 65 загальною площею - 0,0700 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Гр. Суравцову Віталію Миколайовичу оформити відповідну документацію 

згідно  чинного законодавства. 

 

 

 

 Міський голова                                                                               Г.В.Кузьменко 

 

 

 

 

 

            № _____ - XLІХ/VIІ 

 

 

 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня  2018 року    
Про надання дозволу на складання проекту 

відведення земельної ділянки у  власність. 

Розглянувши заяву гр. Слюсара Олександра Миколайовича, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель Зібарева В.Ю.,  

керуючись  ст. 118,121 Земельного кодексу України (зі 

змінами), ст.25 Закону України «Про Землеустрій», ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в  Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель від 00.12.2018  р., сесія 

міської ради  

 

                                              ВИРІШИЛА :   
1. Надати дозвіл гр. Слюсару Олександру Миколайовичу на складання 

проекту відведення земельної ділянки у власність за адресою: м.Підгородне, 

вул.Севастопольська, 89 загальною площею - 0,1470 га для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Гр. Слюсару Олександру Миколайовичу оформити відповідну 

документацію згідно  чинного законодавства. 

 

 

 

 Міський голова                                                                               Г.В.Кузьменко 

 

 

 

 

 

            № _____ - XLІХ/VIІ 

 

 

 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня  2018 року    
Про надання дозволу на складання проекту 

відведення земельної ділянки у  власність. 

Розглянувши заяву гр. Терехова Євгена Олександровича, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель Зібарева В.Ю.,  

керуючись  ст. 118,121 Земельного кодексу України (зі 

змінами), ст.25 Закону України «Про Землеустрій», ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в  Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель від 00.12.2018  р., сесія 

міської ради  

 

                                              ВИРІШИЛА :   
1. Надати дозвіл гр. Терехову Євгену Олександровичу на складання проекту 

відведення земельної ділянки у власність за адресою: м.Підгородне, 

вул.Зелена, 31 загальною площею - 0,0892 га для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Гр. Терехову Євгену Олександровичу оформити відповідну документацію 

згідно  чинного законодавства. 

 

 

 

 Міський голова                                                                               Г.В.Кузьменко 

 

 

 

 

 

            № _____ - XLІХ/VIІ 

 

 

 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т   П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня 2018 року       
Про надання дозволу на складання проекту 

відведення земельної ділянки у  власність. 

Розглянувши заяву гр. Мінчук Євгенії Анатоліївни, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель Зібарева В.Ю.,  

керуючись  ст. 118,121 Земельного кодексу України (зі 

змінами), ст.25 Закону України «Про Землеустрій», ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в  Україні”, 

беручи до уваги акт виїзду погоджувальної комісії від 

20.11.2018 р., протокол засідання комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель від 00.12.2018    р., сесія 

міської ради  

 

                                              ВИРІШИЛА :   
1. Надати дозвіл гр. Мінчук Євгенії Анатоліївні на складання проекту 

відведення земельної ділянки у власність за адресою: м.Підгородне, 

пров.Шосейний, 32 загальною площею - 0,0800 га для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Гр. Мінчук Євгенії Анатоліївні оформити відповідну документацію згідно  

чинного законодавства. 

 

 

 

 Міський голова                                                                               Г.В.Кузьменко 

 

 

 

 

 

            № _____ - XLІХ/VIІ 

 

 

 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня   2018 року            

  Про затвердження проекту землеустрою 

   щодо відведення земельної ділянки у власність.    

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шенклян Людмили Миколаївни, заслухавши інформацію 

голови комісії з питань агропромислового комплексу, охорони природи 

та раціонального використання земель Зібарева В.Ю., керуючись 

ст.25,50 Закону України «Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, беручи до уваги протокол засідання комісії з 

питань агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель від 00.12.2018  р., сесія міської ради   

                                                       ВИРІШИЛА:     
1. Затвердити розроблений проект із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Шенклян Людмили Миколаївни для 

ведення особистого селянського господарства площею – 0,0540 га 

(кадастровий номер 1221411000:02:012:0179), яка розташована на 

території Підгородненської міської ради Дніпровського району за 

адресою: м.Підгородне, вул.Шевченка, 42. 

2. Передати у приватну власність гр. Шенклян Людмилі Миколаївні 

(паспорт серія -- № ------ ІПН ----------),  яка мешкає за адресою --------------

--------------------------- земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства площею – 0,0540 га (кадастровий номер 

1221411000:02:012:0179), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Шевченка, 42. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення, забезпечити виконання вимог, викладених у висновках 

служб, які затверджують проект землеустрою згідно ЗКУ, 

використовувати її виключно за цільовим призначенням відповідно до 

чинного законодавства.  

 

 

           Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

 

 
          № _____ - XLІХ/VIІ  



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня   2018 року            

  Про затвердження проекту землеустрою 

   щодо відведення земельної ділянки у власність.    

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Каращук Ірини Андріївни, заслухавши інформацію голови 

комісії з питань агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель Зібарева В.Ю., керуючись ст.25,50 

Закону України «Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, беручи до уваги протокол засідання комісії з 

питань агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель від 00.12.2018  р., сесія міської ради   

                                                       ВИРІШИЛА:     
1. Затвердити розроблений проект із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Каращук Ірини Андріївни для ведення 

особистого селянського господарства площею – 0,0931 га (кадастровий 

номер 1221411000:02:001:0388), яка розташована на території 

Підгородненської міської ради Дніпровського району за адресою: 

м.Підгородне, вул.Яворницького, 165. 

2. Передати у приватну власність гр. Каращук Ірині Андріївні (паспорт 

серія -- № ------ ІПН ----------),  яка мешкає за адресою -------------------------

----------------,  земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства площею – 0,0931 га (кадастровий номер 

1221411000:02:001:0388), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Яворницького, 165. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення, забезпечити виконання вимог, викладених у висновках 

служб, які затверджують проект землеустрою згідно ЗКУ, 

використовувати її виключно за цільовим призначенням відповідно до 

чинного законодавства.  

 

 

           Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

 

 
          № _____ - XLІХ/VIІ  



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня   2018 року            

  Про затвердження проекту землеустрою 

   щодо відведення земельної ділянки у власність.    

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сядро Олександра Івановича, заслухавши інформацію 

голови комісії з питань агропромислового комплексу, охорони природи 

та раціонального використання земель Зібарева В.Ю., керуючись 

ст.25,50 Закону України «Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, беручи до уваги протокол засідання комісії з 

питань агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель від 00.12.2018  р., сесія міської ради   

                                                       ВИРІШИЛА:      
1. Затвердити розроблений проект із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Сядро Олександра Івановича для 

ведення особистого селянського господарства площею – 0,0219 га 

(кадастровий номер 1221411000:02:012:0167), яка розташована на 

території Підгородненської міської ради Дніпровського району за 

адресою: м.Підгородне, пров. Шкільний, 7. 

2. Передати у приватну власність гр. Сядро Олександру Івановичу (паспорт 

серія -- № ------ ІПН ----------),  який мешкає за адресою ------------------------

-----------------, земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства площею – 0,0219 га (кадастровий номер 

1221411000:02:012:0167), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

пров.Шкільний, 7. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення, забезпечити виконання вимог, викладених у висновках 

служб, які затверджують проект землеустрою згідно ЗКУ, 

використовувати її виключно за цільовим призначенням відповідно до 

чинного законодавства.  

 

 

           Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

 

 
          № _____ - XLІХ/VIІ  



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня   2018 року            

  Про затвердження проекту землеустрою 

   щодо відведення земельної ділянки у власність.    

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Стешенка Дениса Сергійовича, заслухавши інформацію 

голови комісії з питань агропромислового комплексу, охорони природи 

та раціонального використання земель Зібарева В.Ю., керуючись 

ст.25,50 Закону України «Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, беручи до уваги протокол засідання комісії з 

питань агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель від 00.12.2018  р., сесія міської ради   

                                                       ВИРІШИЛА:      
1. Затвердити розроблений проект із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Стешенка Дениса Сергійовича для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  (присадибна ділянка) площею – 0,1000 га (кадастровий 

номер 1221411000:02:025:0151), яка розташована на території 

Підгородненської міської ради Дніпровського району за адресою: 

м.Підгородне, пров. Горького, 18-А. 

2. Передати у приватну власність гр. Стешенко Денису Сергійовичу 

(паспорт серія -- № ------ ІПН ----------),  який мешкає за адресою ------------

-----------------------------, земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею – 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:025:0151), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, пров. 

Горького, 18-А. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення, забезпечити виконання вимог, викладених у висновках 

служб, які затверджують проект землеустрою згідно ЗКУ, 

використовувати її виключно за цільовим призначенням відповідно до 

чинного законодавства.  

 

           Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

 
          № _____ - XLІХ/VIІ  



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня   2018 року            

  Про затвердження проекту землеустрою 

   щодо відведення земельної ділянки у власність.    

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Дідика Романа Миколайовича, заслухавши інформацію 

голови комісії з питань агропромислового комплексу, охорони природи 

та раціонального використання земель Зібарева В.Ю., керуючись 

ст.25,50 Закону України «Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, беручи до уваги протокол засідання комісії з 

питань агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель від 00.12.2018  р., сесія міської ради   

                                                       ВИРІШИЛА:      
1. Затвердити розроблений проект із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Дідика Романа Миколайовича для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  (присадибна ділянка) площею – 0,0824 га (кадастровий 

номер 1221411000:02:009:0109), яка розташована на території 

Підгородненської міської ради Дніпровського району за адресою: 

м.Підгородне, вул.Українська, 109-А. 

2. Передати у приватну власність гр. Дідику Роману Миколайовичу 

(паспорт серія -- № ------ ІПН ----------),  який мешкає за адресою ------------

-----------------------------, земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею – 0,0824 га (кадастровий номер 

1221411000:02:009:0109), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Українська, 109-А. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення, забезпечити виконання вимог, викладених у висновках 

служб, які затверджують проект землеустрою згідно ЗКУ, 

використовувати її виключно за цільовим призначенням відповідно до 

чинного законодавства.  

 

           Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

 
          № _____ - XLІХ/VIІ  



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня   2018 року            

  Про затвердження проекту землеустрою 

   щодо відведення земельної ділянки у власність.    

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Головко Якова Анатолійовича, заслухавши інформацію 

голови комісії з питань агропромислового комплексу, охорони природи 

та раціонального використання земель Зібарева В.Ю., керуючись 

ст.25,50 Закону України «Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, беручи до уваги протокол засідання комісії з 

питань агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель від 00.12.2018  р., сесія міської ради   

                                                       ВИРІШИЛА:      
1. Затвердити розроблений проект із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Головко Якова Анатолійовича для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  (присадибна ділянка) площею – 0,0941 га (кадастровий 

номер 1221411000:02:015:0227), яка розташована на території 

Підгородненської міської ради Дніпровського району за адресою: 

м.Підгородне, вул.Шосейна, 150-А. 

2. Передати у приватну власність гр. Головко Якову Анатолійовичу 

(паспорт серія -- № ------ ІПН ----------),  який мешкає за адресою ------------

-----------------------------, земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею – 0,0941 га (кадастровий номер 

1221411000:02:015:0227), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Шосейна, 150-А. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення, забезпечити виконання вимог, викладених у висновках 

служб, які затверджують проект землеустрою згідно ЗКУ, 

використовувати її виключно за цільовим призначенням відповідно до 

чинного законодавства.  

 

           Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

 
          № _____ - XLІХ/VIІ  



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня   2018 року            

  Про призупинення вирішення питання щодо 

  затвердження проекту землеустрою щодо 

  відведення земельної ділянки у власність.    

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Нестеренко Валентини Павлівни, заслухавши інформацію 

голови комісії з питань агропромислового комплексу, охорони природи 

та раціонального використання земель Зібарева В.Ю., керуючись 

ст.25,50 Закону України «Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 

Земельного кодексу України, ст.24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, беручи до уваги протокол засідання комісії з 

питань агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель від 00.12.2018  р., сесія міської ради   

                                                       ВИРІШИЛА:     
Призупинити вирішення питання щодо затвердження розробленого 

проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Нестеренко Валентини Павлівни для ведення особистого селянського 

господарства площею – 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:01:057:0087), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, вул.ІІ 

Сірєнєва, 10 до затвердження генерального плану м.Підгородне. 

 

 

           Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

 

 
          № _____ - XLІХ/VIІ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр. Дегтярь Юрія 

Анатолійовича, заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України 

«Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель від 

00.12.2018  р., сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:007:0183), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Калинова, 63 гр. Дегтярь Юрія Анатолійовича. 

2. Передати у приватну власність гр. Дегтярь Юрію Анатолійовичу (паспорт 

серія -- № ------ ІПН ----------),  який мешкає за адресою ------------------------

-----------------земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:007:0183), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м. Підгородне, 

вул.Калинова, 63. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

           

         № _____ - XLІХ/VIІ 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр. Коневець Віктора 

Васильовича, заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України 

«Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу 

України, ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, беручи до уваги протокол засідання комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель від 00.12.2018  р., сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:001:0387), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Тюменська, 9 гр. Коневець Віктора Васильовича. 

2. Передати у приватну власність гр. Коневець Віктору Васильовичу 

(паспорт серія -- № ------ ІПН ----------),  який мешкає за адресою ------------

----------------------------- земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею - 0,1000  га (кадастровий номер 

1221411000:02:001:0387), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м. Підгородне, 

вул.Тюменська, 9. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

          № _____ - XLІХ/VIІ 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр.Старишко Зінаїди Іванівни, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель 

Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України «Про Землеустрій», 

ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги 

протокол засідання комісії з питань агропромислового комплексу, 

охорони природи та раціонального використання земель від 00.12.2018  

р.,  сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:019:0083), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Залізнична, 208 гр. Старишко Зінаїди Іванівни. 

2. Передати у приватну власність гр. Старишко Зінаїді Іванівні (паспорт 

серія -- № ------ ІПН ----------),  яка мешкає за адресою -------------------------

---------------- земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:019:0083), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м. Підгородне, 

вул.Залізнична, 208. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

            

       № ________ - XLІХ/VIІ 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр.Подорець Оксани Борисівни, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель 

Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України «Про Землеустрій», 

ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу України, ст.24 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги 

протокол засідання комісії з питань агропромислового комплексу, 

охорони природи та раціонального використання земель від 00.12.2018  

р.,  сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:004:0064), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Лісна,21 гр. Подорець Оксани Борисівни. 

2. Передати у приватну власність гр. Подорець Оксані Борисівні (паспорт 

серія -- № ------ ІПН ----------),  яка мешкає за адресою -------------------------

----------------  земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:004:0064), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м. Підгородне, 

вул.Лісна,21. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

           № ________ - XLІХ/VIІ 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр.Обори Людмили 

Миколаївни, заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України 

«Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель від 

00.12.2018  р.,  сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:040:0183), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Каштанова, 91-А гр. Обори Людмили Миколаївни. 

2. Передати у приватну власність гр. Оборі Людмилі Миколаївні (паспорт 

серія -- № ------ ІПН ----------),  яка мешкає за адресою -------------------------

----------------  земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 1221411000:02:040:018), 

яка розташована на території Підгородненської міської ради 

Дніпровського району за адресою: м. Підгородне, вул.Каштанова, 91-А 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

 

           № ________ - XLІХ/VIІ 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр. Гетьман Юлії Валеріївни, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель 

Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України «Про Землеустрій», 

ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги 

протокол засідання комісії з питань агропромислового комплексу, 

охорони природи та раціонального використання земель від  00.12.2018  

р., сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:046:0026), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Широка, 65-В гр. Гетьман Юлії Валеріївни. 

2. Передати у приватну власність гр. Гетьман Юлії Валеріївні (паспорт серія 

-- № ------ ІПН ----------),  яка мешкає за адресою ---------------------------------

-------- земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею - 

0,1000 га (кадастровий номер 1221411000:02:046:0026), яка розташована 

на території Підгородненської міської ради Дніпровського району за 

адресою: м. Підгородне, вул.Широка, 65-В. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

            

          № _____ - XLІХ/VIІ 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр. Кононенко Інесси 

Михайлівни, заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України 

«Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель від  

00.12.2018  р., сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:034:0092), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Сагайдачного, 88 гр. Кононенко Інесси Михайлівни. 

2. Передати у приватну власність гр. Кононенко Інессі Михайлівні (паспорт 

серія -- № ------ ІПН ----------),  яка мешкає за адресою -------------------------

----------------  земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:034:0092), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м. Підгородне, 

вул.Геологів, 98. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

            

          № _____ - XLІХ/VIІ 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр. Юрченко Наталії Василівни, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель 

Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України «Про Землеустрій», 

ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги 

протокол засідання комісії з питань агропромислового комплексу, 

охорони природи та раціонального використання земель від  00.12.2018  

р., сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:036:0172), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Яворницького, 44 гр. Юрченко Наталії Василівни. 

2. Передати у приватну власність гр. Юрченко Наталії Василівні (паспорт 

серія -- № ------ ІПН ----------),  яка мешкає за адресою -------------------------

---------------- земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:036:0172), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м. Підгородне, 

вул.Яворницького, 44 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

            

          № _____ - XLІХ/VIІ 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лубко Світлани Миколаївни, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель 

Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України «Про Землеустрій», 

ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги 

протокол засідання комісії з питань агропромислового комплексу, 

охорони природи та раціонального використання земель від  00.12.2018  

р., сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,0827 га (кадастровий номер 

1221411000:02:044:0190), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Державна, 93-А гр. Лубко Світлани Миколаївни. 

2. Передати у приватну власність гр. Лубко Світлані Миколаївні (паспорт 

серія -- № ------ ІПН ----------),  яка мешкає за адресою -------------------------

----------------  земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею - 0,0827 га (кадастровий номер 

1221411000:02:044:0190), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м. Підгородне, 

вул.Державна, 93-А. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

            

          № _____ - XLІХ/VIІ 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр. Кривошеї Валентини 

Миколаївни, заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України 

«Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель від  

00.12.2018  р., сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:031:0390), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Коротка, 28 гр. Кривошеї Валентини Миколаївни. 

2. Передати у приватну власність гр. Кривошеї Валентині Миколаївні 

(паспорт серія -- № ------ ІПН ----------),  яка мешкає за адресою --------------

--------------------------- земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:031:0390), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м. Підгородне, 

вул.Коротка, 28. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

            

          № _____ - XLІХ/VIІ 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр. Жовчак Світлани 

Григорівни, заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України 

«Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель від  

00.12.2018  р., сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,0700 га (кадастровий номер 

1221411000:02:025:0152), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Щаслива, 49 гр. Жовчак Світлани Григорівни. 

2. Передати у приватну власність гр. Жовчак Світлані Григорівні (паспорт 

серія -- № ------ ІПН ----------),  яка мешкає за адресою -------------------------

---------------- земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею - 0,0700 га (кадастровий номер 

1221411000:02:025:0152), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м. Підгородне, 

вул.Щаслива, 49. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

            

          № _____ - XLІХ/VIІ 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня 2018                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр. Корси Тетяни Михайлівни, 

заслухавши інформацію голови комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель 

Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України «Про Землеустрій», 

ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги 

протокол засідання комісії з питань агропромислового комплексу, 

охорони природи та раціонального використання земель від  00.12.2018    

р., сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:009:0110), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Зелена,51 гр. Корси Тетяни Михайлівни. 

2. Передати у приватну власність гр. Корсі Тетяні Михайлівні (паспорт 

серія -- № ------- ІПН -----------------------), яка мешкає за адресою ------------

------------  земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею - 

0,1000 га (кадастровий номер 1221411000:02:009:0110), яка розташована 

на території Підгородненської міської ради Дніпровського району за 

адресою: м. Підгородне, вул.Зелена,51. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

            

          № _____ - XLІХ/VIІ 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від 00 грудня 2018                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр. Кравченко Марфи 

Зіновіївни, заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України 

«Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель від  

00.12.2018    р., сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:001:0382), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Пісенна, 118 гр. Кравченко Марфи Зіновіївни. 

2. Передати у приватну власність гр. Кравченко Марфі Зіновіївні (паспорт 

серія -- № ------- ІПН -----------------------), яка мешкає за адресою ------------

------------ земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею - 

0,1000 га (кадастровий номер 1221411000:02:001:0382), яка розташована 

на території Підгородненської міської ради Дніпровського району за 

адресою: м. Підгородне, вул.Пісенна, 118. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

            

          № _____ - XLІХ/VIІ 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня 2018                    

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність гр. Юр’єва Ігора 

Олександровича, заслухавши інформацію голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального 

використання земель Зібарева В.Ю., керуючись ст.25, 55 Закону України 

«Про Землеустрій», ст.12,116,118,121,186,186-1 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

беручи до уваги протокол засідання комісії з питань агропромислового 

комплексу, охорони природи та раціонального використання земель від  

00.12.2018    р., сесія міської ради  ВИРІШИЛА :      

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної  ділянки  в натурі на місцевості та 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:031:0388), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м.Підгородне, 

вул.Низова, 3 гр. Юр’єва Ігора Олександровича. 

2. Передати у приватну власність гр. Юр’єву Ігору Олександровичу 

(паспорт серія -- № ------- ІПН -----------------------), який мешкає за 

адресою ------------------------ земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею - 0,1000 га (кадастровий номер 

1221411000:02:031:0388), яка розташована на території Підгородненської 

міської ради Дніпровського району за адресою: м. Підгородне, 

вул.Пісенна, 118. 

3. Громадянину, який одержав земельну ділянку у власність на підставі 

даного рішення,  використовувати її виключно за цільовим призначенням 

відповідно до чинного законодавства.  

 

          Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

            

          № _____ - XLІХ/VIІ 

 



 

   
                                                                                          УКРАЇНА 

                                                            МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА  МІСЬКА РАДА  
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

XLІХ  сесія VІІ  скликання  

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Від  00 грудня   2018 року                                      

Про скасування рішень сесії №314-V/VІІ від 27.04.2016 р. 

«Про надання дозволу на складання проекту відведення 

земельної ділянки у спільну часткову власність», №315-

V/VІІ від 27.04.2016 р. «Про надання дозволу на складання 

проекту відведення земельної ділянки у спільну часткову 

власність». 

Розглянувши заяву гр.Дідусь Наталії Іванівни, 

гр.Терехова Олександра Івановича, заслухавши 

інформацію  голови комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель Зібарева В.Ю., 

керуючись  ст.39,122,173 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в  Україні”, беручи до уваги 

протокол засідання комісії з питань 

агропромислового комплексу, охорони природи та 

раціонального використання земель від 00.11.2018 р., 

сесія міської ради  

                    ВИРІШИЛА :   
 

Скасувати рішення сесії №314-V/VІІ від 27.04.2016 р. «Про надання дозволу на 

складання проекту відведення земельної ділянки у спільну часткову власність», 

№315-V/VІІ від 27.04.2016 р. «Про надання дозволу на складання проекту 

відведення земельної ділянки у спільну часткову власність» гр.Дідусь Наталії 

Іванівни, гр.Терехова Олександра Івановича. 

          

 

 

 

         Міський голова                                                                                  Г.В.Кузьменко 

 

 

 

       № _____ - XLІХ/VIІ 


