
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 травня 2019 року № 250
с. Дмитрівка

Про розгляд заяв громадян
«Про надання земельних ділянок для
будівництва і обслуговування
житлового будинку і господарських
будівель та для ведення особистого
селянського господарства»

Заслухавши та обговоривши заяви громадян та керуючись статтею 12 
Земельного кодексу України, пунктом 34 ст.26, статтею 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада об'єднаної 
територіальної громади 

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, 
щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки 
громадянам для  будівництва і обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель та для ведення особистого селянського господарства, 
згідно додатку №1.

2.В разі розбіжності площі при обмірах земельної ділянки, затвердити 
обміри  з їх урахуванням при  наданні земельної ділянки  у власність.

3. Відділу земельних відносин, комунальної власності, адміністративних 
послуг апарату Дмитрівської сільської ради внести зміни в земельно – облікові 
документи.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово – 
комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів Дмитрівської сільської ради

Дмитрівський сільський голова Н. СТИРКУЛЬ



Додаток 
до рішення Дмитрівської сільської ради 
 від 23 травня 2019 року № 250

ГРОМАДЯНИ
яким надано дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, 

щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки 
громадянам для  будівництва і обслуговування житлового будинку та 

господарських будівель та для ведення особистого селянського господарства

1.Шведчикова Олена Степанівна – 0,46 га , с. Дмитрівка, вул. Молодіжна,14;
2.Сєргєєва Наталія Миколаївна – 0,155 га, с. Веселий Кут, вул. Степова,2;
3.Мережана Ольга Олександрівна, Мережаний Олександр Павлович – 0,25 га, с. 
Дмитрівка, вул.Партизанська,38 ( 0,25га ОЖБ та 0,35га ОСГ);
4.Іванов Андрій Андрійович – 0,43 га., с. Дмитрівка, вул. Добровольського,92;
5.Головко Микола Іванович -  0,39 га, с. Дмитрівка, вул. Нова (дорізка);
6.Красноштан Анатолій Іванович – 0,46 га, с. Дмитрівка, вул. Степова.

Секретар сільської ради                                       С.КУЛИК


