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Про розzляd запumу на iнфорл,tацiю

У вiдповiдь на .u.r", на iнформачiю до .Щнiпровськоi районноТ державноi

адмiнiстрацii, який був надiсланий до Виконавчого koMiTeTy Чумакiвськоi сiльськоi рали (вх.

N9 з195 вiд 07.11.2019 р.) про надання iнформачii стосовно надання земельних дiлянок

уlасникам АТо в межах повновФкень повiдомлясмо наступне.
.Вiдповiдно до cTaTTi |22 Земельного кодексу УкраiЪи органи мiсцевого

сап,Iоврядування розпоряджzlються земельними дiлянками комунальноТ власностi. ,Що земель

комунальнот власностi на-пежать землi в межах населених пунктiв, kpiM земельних дiлянок

приватноi та держЕIвноi власностi. Земельними дiлянкаtrли за межами населених пунктiв

розпоряджаються органи виконавчоi влади вiдповiдно до повновarкень встановлених стат,гею

122 Земельного кодексу Украiни.
у перiол з 2oI4 року по теперiшнiй час до Чумакiвськоi сiльськоi рали учасниками

дто було подано 56 заяв про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

вiдведеннЯ земельниХ дiлянок. З ниХ задоволеНо 42 заявu: в т.ч. 2З заява- для булiвництва i

обслуговування житлового будинку, господарських булiвель i споруд (присадибна дiлянка)

загальною орiентовною площею 3,65 га в межах населених пунктiв Чуrиакiвськоi сiльськот

ради сiл Чумаки, MaiBKa та селища Зоря; 19 заяв - для ведення особистого селянського

господарства загаJIьною орiентовною площею 38 га в межах населених пунктiв ЧуrvlакiвськоТ

сiльськоТ рали сiл Чумаки, МаТвка. На 14 заяв було надано вiдмову: з них, на l0 - у зв'язку з

вiдсутнiстю графiчних матерiалiв, на яких зазначене бажане мiсце розташування земельноi

дiлянки, тобто порушенi вимоги статгi 118 Земельного кодексу УкраТни, на4 - у зв'язку з

тим, що бажана земельна дiлянка сiльськогосподарського призначення розташована за

межамИ населениХ пунктiв, а розпорЯдження цими землями здiйснюе Головне управлiння

,Щержгеокадастру у .Щнiпропетровськiй областi.



З20|4 РОкУ по теперiшнiй час r{асниками АТО було надано 17 змв про затвердження
розроблених проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та передачу
земельних дiлянок у власнiсть. Задоволенi yci. З них 8 змв для булiвничтва i
обслуговувtlння житлового будинку, господарських булiвель i споруд (присадибна дiлянка)
загальноЮ плоЩеЮ I,298З га; 9 змв - для ведення особистого сеJUIнського господарства
загальною площею 16,6661 га.,Щетальна iнформацiя наведена у таблицi.

Щодатки: копiТ рiшень ЧумакiвськоТ

З повагою,
сiльський голова

вик. емельянова I.K.
066 976 75 l0

м
зlп

пIБ Мiсце розташуванIuI
Щiльове

призначення
Площа, га flата i номер

рiшення

1

Азаренко Олександр
Вiкторович

с. Маiвка,
вул. Сонячна, З9

для
булiвничтва i

обслуговування
житлового
будинку,

господарських
булiвель i

споруд
(присалибна

дiлянка)

0,1 500
25.09.20l9 р.
м 6-2зIVII

2
Жарких Анатолiй
миколайович

с. Зоря,
вул. Грушевського, 15

0,248з
11.0З.2017 р.
Ns l2-16IVII

J
Iftiщар Максим
Сергiйович

с. Чумаки,
вул. Каштанова, l3 0,1 500

13,11,2019 р.
Ns 6-25IVII

4
Кравчук Андрiй
Вiкторович

с. Чумаки,
вул. Сонячна, 1

0, l 500
l4.03.20lб р.
Ns 19-5lиI

5
Мерзлiкiн Щенис
Володимирович

с. Чумаки,
вул. Прогресивна, 1

0,1 500
01 .02.201 8 р.
j\s 11-27IVII

6
Тараненко Михайло
Анатолiйович

с. Чумаки,
вул. Прогресивна, 5

0,1 500
22.06.2017 р.
Jф l4-19IVII

7
Татар Сергiй
Iванович

с. Чумаки,
вул. Прогресивна, 12

0,1 500
0З.02.2017 р.
Ns 7-14IVII

8
Шульга [енис
Вiкторович

с. Чумаки,
вул. Сонячна, 9

0, l 500
16.12.2016 р.
Ns 20-1ЗIVII

9
Булашенко !митро
олексiйович

с. Чумаки

для ведення

особистого
селянського
господарства

1,61 86
l2.10.20lб р.
Ns 12-\2IVII

10
Жарких Анатолiй
миколайович с. Чумаки 1,7800

l2.10.201б р.
Jф l7-12IVII

11
KopHieHKo евген
Володимирович

с. Чумаки 2,0000
17.0З.2011 р.
Ns 11 -l6lVII

l2
Назаренко .Щмитро
Юрiйович с. Чумаки 2,0000

29.01.20lб р.
Ns 6-4лlII

13
Пiшко flмитро
Анатолiйович

с. Чумаки 1,6164
14.03.2016 р,
Ns l8-5/VII

l4 Фiлатов Олександр
Геннадiйович

с. Чумаки 1,90l1
|9.04.20|1 р.
Ns 13-17/VII

15
Шульга !енис
Вiкторович с. Чумаки 1,7500

16.12.20116 р.
м l9-1зIVII

16
Щербак Анлрiй
Вiкторович с. Чумаки 2,0000

12.10.2016 р.
Ns l0-12lVП

l7 Юхно Олександр
Олексаrцрович с. Чумаки 2,0000

29.01 .2016 р.
м 7-4IVII
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