
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ  

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

_____________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учаснику АТО 

громадянину Азаренку Олександру Вікторовичу за адресою: 

Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Маївка,                        

вул. Сонячна, 39 

  

                 Розглянувши заяву учасника АТО громадянина Азаренка Олександра 

Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

3116721630, паспорт громадянина України, серія та номер АМ 835394 виданий 

03.04.2002 р. Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській 

області, країна громадянства: Україна) вх. № 2755 від 23.09.2019 р. та подані 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський 

район, село Маївка, вулиця Сонячна, 39 та витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку, керуючись ст.ст.12, 81, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, беручи до уваги протокол № 20 постійної комісії з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури та охорони навколишнього 

середовища від 25.09.2019 р. VII скликання, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений ДП «Дніпровський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою» проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки учаснику АТО громадянину Азаренку Олександру 

Вікторовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 



3116721630, паспорт громадянина України, серія та номер АМ 835394 

виданий 03.04.2002 р. Дніпропетровським РВ УМВС України в 

Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна) площею - 

0,1500  га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ – 02.01) 

кадастровий номер: 1221488000:01:023:0021) за адресою: 

Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Маївка, вулиця 

Сонячна, 39. 

 

2. Передати учаснику АТО громадянину Азаренку Олександру Вікторовичу 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3116721630, 

паспорт громадянина України, серія та номер АМ 835394 виданий 

03.04.2002 р. Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській 

області, країна громадянства: Україна) у власність земельну ділянку, яка 

розташована за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, 

село Маївка, вулиця Сонячна, 39 на території Чумаківської сільської ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області загальною площею – 

0,1500 га в т. ч.: 0,1500 га для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 

– 02.01) (кадастровий номер: 1221488000:01:023:0021) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

 

3. Відвести земельну ділянку в натурі (на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Азаренка О.В.: 

 а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

 
 

с. Чумаки  

25 вересня 2019 року  

№ 6 - 23/ VII  



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину Жарких Анатолію Миколайовичу 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпровський район,  

Чумаківська сільська рада, с-ще Зоря, вул.  Грушевського,15   

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО громадянина Жарких Анатолія 

Миколайовича  (ідентифікаційний номер: 3097505257, паспорт серії АМ 190777 

виданий  Дніпропетровським  РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 

30.01.2001 р.)    та поданий проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка),  керуючись ст.ст.12, 81,  

116, 118,121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-111, 

витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на підставі 

протоколу № 15 від 17.03.2017 р. постійної земельної комісії  VII скликання,  

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО громадянину Жарких Анатолію 

Миколайовичу  (ідентифікаційний номер: 3097505257, паспорт серії АМ 

190777 виданий  Дніпропетровським  РВ УМВС України в 

Дніпропетровській області від 30.01.2001 р.)    загальною площею –0,2483 

га (кадастровий номер:1221488000:02:026:0019) для  будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд                

(присадибна ділянка), за адресою: Дніпропетровська область, 

Дніпровський район, с –ще Зоря, вул. Грушевського,15. 

  

2.  Передати учаснику АТО громадянину Жарких Анатолію Миколайовичу  

(ідентифікаційний номер: 3097505257, паспорт серії АМ 190777 виданий  

Дніпропетровським  РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 

30.01.2001 р.)   у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою:  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, с-ще Зоря, вул. 

Грушевського,15  на території Чумаківської сільської ради  Дніпровського 

району Дніпропетровської області загальною площею – 0,2483 га   в т. ч.: 

0,2483 га для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)  ( кадастровий номер 

1221488000:02:026:0019) за рахунок земель  житлової та громадської 

забудови УКЦВЗ - 02.01 – для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Жарких А.М. : 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

 

 
 

 

 

с. Чумаки 

17  березня  2017 року  

№ 12  - 16 / VII 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ  

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

_____________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учаснику АТО 

громадянину Кліщар Максиму Сергійовичу за адресою: Дніпропетровська 

область, Дніпровський район, село Чумаки, вул. Каштанова, 13 

  

                 Розглянувши заяву учасника АТО громадянина Кліщар Максима 

Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

3568509056, паспорт громадянина України, серія та номер АО 144242 виданий 

09.10.2013 р. Дніпропетровським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській 

області, країна громадянства: Україна) вх. № 3209 від 08.11.2019 р. та подані 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський 

район, село Чумаки, вул. Каштанова, 13 та витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку, керуючись ст.ст.12, 81, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, беручи до уваги протокол № 22 постійної комісії з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури та охорони навколишнього 

середовища від 13.11.2019 р., сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений ПП «АЙЛАНТ» проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки учаснику АТО громадянину Кліщар 

Максиму Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 3568509056, паспорт громадянина України, серія та номер АО 

144242 виданий 09.10.2013 р. Дніпропетровським РВ ГУ ДМС України в 



Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна) площею - 

0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ – 02.01) 

(кадастровий номер: 1221488000:03:002:0091) за адресою: 

Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Чумаки, вул. 

Каштанова, 13.  

 

2. Передати учаснику АТО громадянину Кліщар Максиму Сергійовичу 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3568509056, 

паспорт громадянина України, серія та номер АО 144242 виданий 

09.10.2013 р. Дніпропетровським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській 

області, країна громадянства: Україна) у власність земельну ділянку, яка 

розташована за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, 

село Чумаки, вул. Каштанова, 13 на території Чумаківської сільської ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області загальною площею – 

0,1500 га в т. ч.: 0,1500 га для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 

– 02.01) (кадастровий номер: 1221488000:03:002:0091) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

 

3. Відвести земельну ділянку в натурі (на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Кліщар М.С.: 

 а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до чинного 

законодавства України. 

 
 

 

с. Чумаки  

13 листопада 2019 року  

№ 6 - 25/ VII 

 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПʼЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

_________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину  Кравчуку Андрію Вікторовичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд( присадибна ділянка) за адресою: с. Чумаки,                         

вул. Сонячна, 1 на території  Чумаківської сільської ради 

Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО  громадянина Кравчука Андрія 

Вікторовича (ідентифікаційний номер: 3227514773, паспорт  АН 258599  

виданий Центр - Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в 

Дніпропетровській області від 17.07.2004 р.) та поданий проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність,  керуючись ст.ст.12, 81,  116, 

118,121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-111, 

витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на підставі 

протоколу № 5  від 14.03.2016 р. постійної земельної комісії  VII скликання,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО гр. Кравчуку Андрію Вікторовичу 

(ідентифікаційний номер: 3227514773, паспорт  АН 258599  виданий 

Центр - Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в 

Дніпропетровській області від 17.07.2004 р.) загальною площею - 0,1500 

га (кадастровий номер:1221488000:03:002:0057) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( 



присадибна ділянка), за адресою: с. Чумаки, вул. Сонячна,1 в межах 

населених пунктів  території Чумаківської сільської ради 

Дніпропетровського району Дніпропетровської області. 

2.  Передати учаснику АТО  гр. Кравчуку Андрію Вікторовичу  

(ідентифікаційний номер: 3227514773, паспорт  АН 258599  виданий 

Центр - Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в 

Дніпропетровській області від 17.07.2004 р.) у власність земельну ділянку, 

яка розташована за адресою: с. Чумаки,    вул. Сонячна,1 на території 

Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району 

Дніпропетровської області загальною площею - 0,1500га   в т.ч: 0,1500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  ( присадибна ділянка)  кадастровий номер 

1221488000:03:002:0057) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови УКЦВЗ - 02.01 – для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд.  

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

4. Зобов’язати гр. Кравчук А.В. : 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

               б. Забезпечити виконання вимог, викладених у висновках членів комісії, 

постановах Кабінету Міністрів України від 28.12.01№ 1789, від 01.08.06 № 1045, 

ст. 48 Закону України " Про охорону землі". 

5. Внести зміни в земельно-кадастрову документацію. 

6. Гр. Кравчуку А.В.  приступати до використання земельної ділянки до  

встановлення її меж в натурі ( на місцевості) та державної реєстрації  про 

право власності на землю, забороняється. 

 

 
 

с. Чумаки 

14 березня 2016 року  

№  19 - 5 / VII 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину Мерзлікіну Денису Володимировичу 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпровський район, 

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки, вул. Прогресивна,1 

 

         Розглянувши  заяву громадянина Мерзлікіна Дениса Володимировича  

(реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2986102579, 

паспорт громадянина України, серія та номер АК546523 виданий 

25.06.1999,видавник: Дніпропетровським  РВ  УМВС України в 

Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна)     та поданий проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( 

присадибна ділянка),  керуючись ст.ст.12, 81,  116, 118,121 Земельного кодексу 

України від 25 жовтня 2001 року   № 2768-111, витягом з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку, на підставі протоколу № 24 від 01.02.2018 р. 

постійної земельної комісії  VII скликання ,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Мерзлікіну Денису Володимировичу 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2986102579, 

паспорт громадянина України, серія та номер АК546523 виданий 

25.06.1999,видавник: Дніпропетровським  РВ  УМВС України в 

Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна)     загальною 



площею – 0,1500 га (кадастровий номер:1221488000:03:002:0077) для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка), за адресою: Дніпропетровська 

область, Дніпровський район,  с. Чумаки, вулиця Прогресивна,1 

 

2.  Передати  громадянину Мерзлікіну Денису Володимировичу  

(реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2986102579, 

паспорт громадянина України, серія та номер АК546523 виданий 

25.06.1999,видавник: Дніпропетровським  РВ  УМВС України в 

Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна)     у власність 

земельну ділянку, яка розташована за адресою:  Дніпропетровська область, 

Дніпровський район, с. Чумаки, вулиця  Прогресивна,1 на території  

Чумаківської сільської ради  Дніпровського району Дніпропетровської 

області загальною площею – 0,1500 га   в т. ч.: 0,1500 га для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд( 

присадибна ділянка) ( кадастровий номер: 1221488000:03:002:0077) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови УКЦВЗ - 02.01 – для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Мерзлікіна Д.В.: 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

 

 
с. Чумаки 

01 лютого  2018 року  

№  11 - 27 / VII  

 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДЕВ´ЯНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО  громадянину Тараненку Михайлу Анатолійовичу 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки, вул. Прогресивна,5   

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО громадянина Тараненко Михайла 

Анатолійовича (ідентифікаційний номер: 3446516974, паспорт серії АН 919209 

виданий  Дніпропетровським РВГУМВС України в Дніпропетровській області 

від 29.10.2010 р.)    та поданий проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка),  керуючись ст.ст.12, 81,  

116, 118,121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-111, 

витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на підставі 

протоколу № 18 від 22.06.2017 р. постійної земельної комісії  VII скликання ,  

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО громадянину Тараненку Михайлу 

Анатолійовичу(ідентифікаційний номер: 3446516974, паспорт серії АН 

919209 виданий  Дніпропетровським РВГУМВС України в 

Дніпропетровській області від 29.10.2010 р.) загальною площею –0,1500 га 

(кадастровий номер:1221488000:03:002:0072) для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд( 



присадибна ділянка), за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський 

район, с. Чумаки, вулиця Прогресивна,5 

 

2.  Передати  учаснику АТО громадянину Тараненку Михайлу Анатолійовичу 

(ідентифікаційний номер: 3446516974, паспорт серії АН 919209 виданий  

Дніпропетровським РВГУМВС України в Дніпропетровській області від 

29.10.2010 р.)у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою:  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вулиця 

Прогресивна,5  на території Чумаківської сільської ради  Дніпровського 

району Дніпропетровської області загальною площею – 0,1500 га   в т. ч.: 

0,1500 га для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) ( кадастровий 

номер: 1221488000:03:002:0072) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови УКЦВЗ - 02.01 – для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Тараненка М.А. : 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

 

 

 
 

 

 

 

с. Чумаки 

22 червня  2017 року  

№  14 - 19 / VII  



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину Татару Сергію Івановичу 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки, вул. Прогресивна,12  

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО громадянина Татара Сергія Івановича  

(ідентифікаційний номер: 3095416415, паспорт серії ЕО 947453 виданий  

Братським  РВУМВС України в Миколаївській  області від 19.11.2001 р.)    та 

поданий проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка),  керуючись ст.ст.12, 81,  116, 118,121 Земельного 

кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-111, витягом з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку, на підставі протоколу № 14 від 

03.02.2017 р. постійної земельної комісії  VII скликання ,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО  громадянину Татару Сергію Івановичу  

(ідентифікаційний номер: 3095416415, паспорт серії ЕО 947453 виданий  

Братським  РВУМВС України в Миколаївській  області від 19.11.2001 р.) 

загальною площею –0,1500 га (кадастровий 

номер:1221488000:03:002:0065) для  будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд                 (присадибна 

ділянка), за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. 

Чумаки , вул. Прогресивна,12 

 

2.  Передати учаснику АТО громадянину  Татару Сергію Івановичу  

(ідентифікаційний номер: 3095416415, паспорт серії ЕО 947453 виданий  

Братським  РВУМВС України в Миколаївській  області від 19.11.2001 р.) у 

власність земельну ділянку, яка розташована за адресою:  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вул. 

Прогресивна,12 на території Чумаківської сільської ради  Дніпровського 

району Дніпропетровської області загальною площею – 0,1500 га   в т. ч.: 

0,1500 га для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і спору ( присадибна ділянка) ( кадастровий номер 

1221488000:03:002:0065) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення УКЦВЗ - 02.01 – для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Татара С.І. : 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

 

 

 
 

 

 

с. Чумаки 

03 лютого 2017 року  

№ 7 - 14 / VII 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину Шульга Денису Вікторовичу 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки, вул. Сонячна,9   

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО громадянина Шульги Дениса 

Вікторовича  (ідентифікаційний номер: 3307503232, паспорт серії АН 544371 

виданий  Дніпропетровським РВУМВС України в Дніпропетровській області від 

18.10.2006 р.)    та поданий проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка),  керуючись ст.ст.12, 81,  

116, 118,121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-111, 

витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на підставі 

протоколу № 13 від 16.12.2016 р. постійної земельної комісії  VII скликання ,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО  громадянину Шульга Денису 

Вікторовичу  (ідентифікаційний номер: 3307503232, паспорт серії АН 

544371 виданий  Дніпропетровським РВУМВС України в 

Дніпропетровській області від 18.10.2006 р.)       загальною площею –0,1500 



га (кадастровий номер:1221488000:03:002:0063) для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд( 

присадибна ділянка), за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський 

район, с. Чумаки , вул. Сонячна, 9. 

 

2.  Передати учаснику АТО громадянину Шульга Денису Вікторовичу  

(ідентифікаційний номер: 3307503232, паспорт серії АН 544371 виданий  

Дніпропетровським РВУМВС України в Дніпропетровській області від 

18.10.2006 р.) у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою:  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вул. Сонячна,9 

на території Чумаківської сільської ради  Дніпровського району 

Дніпропетровської області загальною площею – 0,1500 га   в т. ч.: 0,1500 

га для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд                  ( присадибна ділянка) ( кадастровий номер 

1221488000:03:002:0063) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення УКЦВЗ - 02.01 – для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Шульгу Д.В. : 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

 

 
 

 

 

с. Чумаки 

16  грудня 2016 року  

№  20  - 13 / VII 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину Булашенку Дмитру Олексійовичу 

для ведення особистого селянського господарства за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки   

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО громадянина Булашенка Дмитра 

Олексійовича  (ідентифікаційний номер: 3416017473, паспорт серії АО 227304 

виданий Дніпропетровським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 

від 06.10.2014 р.) та поданий проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

керуючись ст.ст.12, 81,  116, 118,121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 

2001 року № 2768-111, витягом з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку, на підставі протоколу № 12 від 12.10.2016 р. постійної земельної комісії  

VII скликання,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО  громадянину Булашенку Дмитру 

Олексійовичу  (ідентифікаційний номер: 3416017473, паспорт серії АО 

227304 виданий Дніпропетровським РВ ГУ ДМС України в 

Дніпропетровській області від 06.10.2014 р.)   загальною площею – 1,6186 

га (кадастровий номер:1221488000:03:001:0357) для ведення особистого 



селянського господарства, за адресою: Дніпропетровська область, 

Дніпровський район, с. Чумаки . 

2.  Передати учаснику АТО громадянину Булашенку Дмитру Олексійовичу  

(ідентифікаційний номер: 3416017473, паспорт серії АО 227304 виданий 

Дніпропетровським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 

06.10.2014 р.)  у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою:  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, на території 

Чумаківської сільської ради  Дніпровського району Дніпропетровської 

області загальною площею –1,6186 га   в т.ч:  1,6186 га для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1221488000:03:001:0357) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення УКЦВЗ - 01.03 – для ведення особистого селянського 

господарства. 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

4. Зобов’язати гр. Булашенка Д.О. : 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 с. Чумаки 

12 жовтня 2016 року  

№  12  - 12 / VII 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину Жарких Анатолію Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки   

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО громадянина Жарких Анатолія 

Миколайовича (ідентифікаційний номер: 3097505257, паспорт серії АМ 190777  

виданий  Дніпропетровським РВ УМВС  України в Дніпропетровській області від 

30.01.2001 р.)  та поданий проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

керуючись ст.ст.12, 81,  116, 118,121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 

2001 року № 2768-111, витягом з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку, на підставі протоколу № 12 від 12.10.2016 р. постійної земельної комісії  

VII скликання,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО  громадянину Жарких Анатолію 

Миколайовичу (ідентифікаційний номер: 3097505257, паспорт серії АМ 

190777  виданий  Дніпропетровським РВУМВС  України в 

Дніпропетровській області від 30.01.2001 р.)    загальною площею – 1,7800 

га (кадастровий номер:1221488000:01:095:0001) для ведення особистого 



селянського господарства, за адресою: Дніпропетровська область, 

Дніпровський район, с. Чумаки . 

2.  Передати учаснику АТО Жарких Анатолію Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер: 3097505257, паспорт серії АМ 190777  виданий  

Дніпропетровським РВУМВС  України в Дніпропетровській області від 

30.01.2001 р.) у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою: 

Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, на території 

Чумаківської сільської ради  Дніпровського району Дніпропетровської 

області загальною площею – 1,7800 га   в т.ч.:   1,7800 га для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1221488000:01:095:0001) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення УКЦВЗ - 01.03 – для ведення особистого селянського 

господарства. 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

4. Зобов’язати гр. Жарких А.М. : 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Чумаки 

12 жовтня 2016 року  

№ 17  - 12 / VII 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО  громадянину  Корнієнку Євгену Володимировичу 

для  ведення особистого селянського господарства за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки   

 

         Розглянувши  заяву учаснику АТО громадянина Корнієнка Євгена 

Володимировича  (ідентифікаційний номер:2898318715, паспорт серії АЕ 

440324 виданий  Дніпропетровським РВУМВС України в Дніпропетровській 

області від 27.11.1996 р.)    та поданий проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  ведення особистого селянського 

господарства,  керуючись ст.ст.12, 81,  116, 118,121 Земельного кодексу України 

від 25 жовтня 2001 року № 2768-111, витягом з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку, на підставі протоколу № 15 від 17.03.2017 р. постійної 

земельної комісії  VII скликання,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у учаснику АТО громадянину Корнієнку Євгену Володимировичу  

(ідентифікаційний номер:2898318715, паспорт серії АЕ 440324 виданий  

Дніпропетровським РВУМВС України в Дніпропетровській області від 

27.11.1996 р.)       загальною площею –2,0000  га (кадастровий 

номер:1221488000:01:095:0002) для ведення особистого селянського 



господарства ,за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, 

с. Чумаки . 

  

2.  Передати учаснику АТО громадянину Корнієнку Євгену Володимировичу  

(ідентифікаційний номер:2898318715, паспорт серії АЕ 440324 виданий  

Дніпропетровським РВУМВС України в Дніпропетровській області від 

27.11.1996 р.)    у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою:  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки  на території 

Чумаківської сільської ради  Дніпровського району Дніпропетровської 

області загальною площею – 2,0000 га   в т. ч.: 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства ( кадастровий номер 

1221488000:01:095:0002) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення УКЦВЗ - 01.03 – для   ведення особистого селянського 

господарства. 

 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Корнієнка Є.В. : 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

 

 

 
 

 

 

 

с. Чумаки 

17  березня  2017 року  

№ 11 - 16 / VII 

 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

_________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину Назаренку Дмитру Юрійовичу 

для ведення особистого селянського господарства  за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпропетровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки 

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО громадянина Назаренка Дмитра 

Юрійовича (ідентифікаційний номер: 3428612495, паспорт  АН 832308 виданий 

Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 

14.11.2009 р.)    та поданий проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність,  керуючись ст.ст.12, 81,  116, 118,121 Земельного кодексу 

України від 25 жовтня 2001 року № 2768-111, витягом з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку, на підставі протоколу № 4  від 29.01.2016 р. 

постійної земельної комісії  VII скликання,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО  гр. Назаренку Дмитру Юрійовичу 

(ідентифікаційний номер: 3428612495, паспорт  АН 832308 виданий 

Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 

14.11.2009 р.) загальною площею – 2,0000га (кадастровий 

номер:1221488000:03:001:0326) для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський 

район, Чумаківська сільська рада, с. Чумаки. 

 



2. Передати  учаснику АТО гр. Назаренку Дмитру Юрійовичу  

(ідентифікаційний номер: 3428612495, паспорт  АН 832308 виданий 

Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 

14.11.2009 р.) у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою:  

Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, Чумаківська 

сільська рада, с. Чумаки, на території Чумаківської сільської ради  

Дніпропетровського району Дніпропетровської області загальною площею 

– 2,0000га   в т.ч:  2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства (кадастровий номер 1221488000:03:001:0326) за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення УКЦВЗ - 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства.  

 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Назаренка Д.Ю. : 

 

                а. Оформити свідоцтво  право  власності на землю відповідно до 

чинного законодавства України та забезпечити його державну реєстрацію. 

               б. Забезпечити виконання вимог викладених у висновках членів комісії, 

постановах Кабінету Міністрів України від 28.12.01№ 1789, від 01.08.06 № 1045, 

ст. 48 Закону України " Про охорону землі". 

 

5. Внести зміни в земельно-кадастрову документацію. 

 

6. Гр. Назаренку Д.Ю.  приступати до використання земельної ділянки до  

встановлення її меж в натурі ( на місцевості) та державної реєстрації  про 

право власності на землю, забороняється. 

 

 
с. Чумаки 

29 січня  2016 року  

№  6 - 4 / VII 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПʼЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

_________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину Пішко Дмитру Анатолійовичу 

для ведення особистого селянського господарства  за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпропетровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки 

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО громадянина Пішко Дмитра 

Анатолійовича (ідентифікаційний номер: 2969405416, паспорт  АК 119583 

виданий Амур - Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в 

Дніпропетровській області від 28.03.1998 р.) та поданий проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність,  керуючись ст.ст.12, 81,  116, 

118,121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-111, 

витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на підставі 

протоколу № 5  від 14.03.2016 р. постійної земельної комісії  VII скликання,  

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО  гр. Пішко Дмитру Анатолійовичу 

(ідентифікаційний номер: 2969405416, паспорт  АК 119583 виданий Амур- 

Нижньодніпровським  РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 

28.03.1998 р.) загальною площею – 1,6164га (кадастровий 

номер:1221488000:03:001:0333) для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, 

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки. 



 

2.  Передати  учаснику АТО гр. Пішко Дмитру Анатолійовичу  ідентифікаційний 

номер: 2969405416, паспорт  АК 119583 виданий Амур-Нижньодніпровським  РВ 

ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 28.03.1998 р.) у власність 

земельну ділянку, яка розташована за адресою:  Дніпропетровська область, 

Дніпропетровський район, Чумаківська сільська рада, с. Чумаки, на території 

Чумаківської сільської ради  Дніпропетровського району Дніпропетровської 

області загальною площею – 1,6164 га   в т.ч:  1,6164 га для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1221488000:03:001:0333) за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення УКЦВЗ - 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства.  

 

3. Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 
4. Зобов’язати гр. Пішко Д.А. : 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

               б. Забезпечити виконання вимог, викладених у висновках членів комісії, 

постановах Кабінету Міністрів України від 28.12.01№ 1789, від 01.08.06 № 1045, 

ст. 48 Закону України " Про охорону землі". 

 

5. Внести зміни в земельно-кадастрову документацію. 

 

6. Гр. Пішко Д.А.  приступати до використання земельної ділянки до  

встановлення її меж в натурі ( на місцевості) та державної реєстрації  про право 

власності на землю, забороняється. 

 
 с. Чумаки 

14 березня  2016 року  

 №  18 - 5 / VII 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО  громадянину  Філатову Олександру Геннадійовичу 

для  ведення особистого селянського господарства за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки   

 

         Розглянувши  заяву учаснику АТО громадянина Філатова Олександра 

Геннадійовича (ідентифікаційний номер: 3041214754, паспорт                                

серії АК 785381 виданий  Дніпропетровським РВУМВС України в 

Дніпропетровській області  від 11.01.2000 р.) та поданий проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого 

селянського господарства,  керуючись ст.ст.12, 81,  116, 118,121 Земельного 

кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-111, витягом з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку, на підставі протоколу № 16 від 

19.04.2017 р. постійної земельної комісії  VII скликання ,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у учаснику АТО громадянину Філатову Олександру 

Геннадійовичу (ідентифікаційний номер: 3041214754, паспорт                                

серії АК 785381 виданий  Дніпропетровським РВУМВС України в 

Дніпропетровській області  від 11.01.2000 р.)  загальною площею –1,9011  

га (кадастровий номер:1221488000:01:095:0003) для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Дніпропетровська область, 

Дніпровський район, с. Чумаки. 



  

2.  Передати учаснику АТО громадянину Філатову Олександру 

Геннадійовичу (ідентифікаційний номер: 3041214754, паспорт                                

серії АК 785381 виданий  Дніпропетровським РВУМВС України в 

Дніпропетровській області  від 11.01.2000 р.)   у власність земельну 

ділянку, яка розташована за адресою:  Дніпропетровська область, 

Дніпровський район, с. Чумаки  на території Чумаківської сільської ради  

Дніпровського району Дніпропетровської області загальною площею – 

1,9011 га   в т. ч.: 1,9011 га для ведення особистого селянського 

господарства (кадастровий номер: 1221488000:01:095:0003) за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення УКЦВЗ - 01.03 – для   ведення 

особистого селянського господарства. 

 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі (на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Філатова О.Г. : 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

с. Чумаки 

19 квітня  2017 року  

№ 13 - 17 / VII 

 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину Шульга Денису Вікторовичу 

для ведення особистого селянського господарства за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки   

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО громадянина Шульги Дениса 

Вікторовича  (ідентифікаційний номер: 3307503232, паспорт серії АН 544371 

виданий  Дніпропетровським РВУМВС України в Дніпропетровській області від 

18.10.2006 р.)    та поданий проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

керуючись ст.ст.12, 81,  116, 118,121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 

2001 року № 2768-111, витягом з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку, на підставі протоколу № 13 від 16.12.2016 р. постійної земельної комісії  

VII скликання ,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО  громадянину Шульга Денису 

Вікторовичу  (ідентифікаційний номер: 3307503232, паспорт серії АН 

544371 виданий  Дніпропетровським РВУМВС України в 

Дніпропетровській області від 18.10.2006 р.) загальною площею –1,7500 га 

(кадастровий номер:1221488000:03:001:0377) для ведення особистого 



селянського господарства, за адресою: Дніпропетровська область, 

Дніпровський район, с. Чумаки . 

 

2.  Передати учаснику АТО громадянину Шульга Денису Вікторовичу  

(ідентифікаційний номер: 3307503232, паспорт серії АН 544371 виданий  

Дніпропетровським РВУМВС України в Дніпропетровській області від 

18.10.2006 р.) у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою:  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, на території 

Чумаківської сільської ради  Дніпровського району Дніпропетровської 

області загальною площею – 1,7500 га   в т.ч: 1,7500 га для ведення 

особистого селянського господарств( кадастровий номер 

1221488000:03:001:0377) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення УКЦВЗ - 01.03 – для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Шульгу Д.В. : 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

 

 

 
 

 

 

 

с. Чумаки 

16  грудня 2016 року  

№ 19  - 13 / VII 

 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину Щербаку Андрію Вікторовичу 

для ведення особистого селянського господарства за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки   

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО громадянина Щербак Андрія 

Вікторовича  (ідентифікаційний номер: 2740916459, паспорт серії АК 298951 

виданий Жовтневим  РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 

21.10.1998 р.) та поданий проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

керуючись ст.ст.12, 81,  116, 118,121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 

2001 року № 2768-111, витягом з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку, на підставі протоколу № 12 від 12.10.2016 р. постійної земельної комісії  

VII скликання,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО  громадянину Щербаку Андрію 

Вікторовичу  (ідентифікаційний номер: 2740916459, паспорт серії   АК 

298951 виданий Жовтневим  РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській 

області від 21.10.1998 р.)    загальною площею – 2,0000 га (кадастровий 

номер:1221488000:01:097:0005) для ведення особистого селянського 



господарства, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, 

с. Чумаки . 

2.  Передати учаснику АТО громадянину Щербаку Андрію Вікторовичу  

(ідентифікаційний номер: 2740916459, паспорт серії АК 298951 виданий 

Жовтневим  РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 

21.10.1998 р.) у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою:  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, на території 

Чумаківської сільської ради  Дніпровського району Дніпропетровської 

області загальною площею – 2,0000 га   в т.ч: 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства ( кадастровий номер 

1221488000:01:097:0005) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення УКЦВЗ - 01.03 – для ведення особистого селянського 

господарства. 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

4. Зобов’язати гр. Щербака А.В. : 

 

                а. Зареєструвати  право  власності на земельну ділянку відповідно до 

умов чинного законодавства України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Чумаки 

12 жовтня 2016 року  

№  10  - 12 / VII 



 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

_________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проектної документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність 

учаснику АТО громадянину Юхну Олександру Олександровичу 

для ведення особистого селянського господарства  за адресою:                             

Дніпропетровська область, Дніпропетровський район,  

Чумаківська сільська рада, с. Чумаки 

 

         Розглянувши  заяву учасника АТО громадянина Юхна Олександра 

Олександровича  (ідентифікаційний номер: 3311203555, паспорт  АН 544173 

виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 

05.10.2006 р.)    та поданий проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність,  керуючись ст.ст.12, 81,  116, 118,121 Земельного кодексу 

України від 25 жовтня 2001 року № 2768-111, витягом з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку, на підставі протоколу № 4  від 29.01.2016 р. 

постійної земельної комісії  VII скликання,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність учаснику АТО  гр. Юхну Олександру Олександровичу 

(ідентифікаційний номер: 3311203555, паспорт  АН 544173 виданий 

Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 

05.10.2006 р.)   загальною площею – 2,0000га (кадастровий 

номер:1221488000:03:001:0325) для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський 

район, Чумаківська сільська рада,              с. Чумаки. 

 



2.  Передати  учаснику АТО гр. Юхну Олександру Олександровичу   

(ідентифікаційний номер: 3311203555, паспорт  АН 544173 виданий 

Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 

05.10.2006 р.)  у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою:  

Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, Чумаківська 

сільська рада, с. Чумаки, на території Чумаківської сільської ради  

Дніпропетровського району Дніпропетровської області загальною площею 

– 2,0000га   в т.ч:  2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства (кадастровий номер 1221488000:03:001:0325) за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення УКЦВЗ - 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства.  

 

3.  Відвести земельну ділянку в натурі ( на місцевості) та закріпити межовими 

знаками. 

 

4. Зобов’язати гр. Юхна О.О. : 

 

                а. Оформити свідоцтво  право  власності на землю відповідно до 

чинного законодавства України та забезпечити його державну реєстрацію. 

 

               б. Забезпечити виконання вимог викладених у висновках членів комісії, 

постановах Кабінету Міністрів України від 28.12.01№ 1789, від 01.08.06 № 1045, 

ст. 48 Закону України " Про охорону землі". 

 

5. Внести зміни в земельно-кадастрову документацію. 

 

6. Гр. Юхну О.О.  приступати до використання земельної ділянки до  

встановлення її меж в натурі ( на місцевості) та державної реєстрації  про 

право власності на землю, забороняється. 

 
с. Чумаки 

29 січня  2016 року  

№  7 - 4 / VIІ 


