
 
УКРАЇНА 

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

шістнадцятої сесії селищної ради 

восьмого скликання 

 

від 04 жовтня 2018 року                                    №313 

смт Компаніївка 

 

Про передачу земельної ділянки в постійне 

користування КП «Благоустрій смт Компаніївка» 

 

Розглянувши клопотання директора комунального підприємства 

«Благоустрій смт Компаніївка», керуючись статтями 12, 19,71 92, 123, 125, 

Земельного кодексу України, пункту 34 статі 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1 Затвердити проект землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок з метою формування чотирьох окремих земельних ділянок 

для подальшої зміни їх цільового призначення та оформлення права оренди на 

утворені в результаті поділу земельні ділянки громадян Дончук Олені 

Володимирівні та Павлюченко Олені Василівні для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства  

(КВЦПЗ – J 12.04), які розташовані за адресою: вул. Вишнева №27, смт 

Компаніївка, Компаніївського району, Кіровоградської області, з них по 

угіддях: 

- для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства  (КВЦПЗ – J 12.04) – 0,0363 га (363 м
2
), 

кадастровий номер 3522855100:50:043:0041; 

- для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства  (КВЦПЗ – J 12.04) – 0,0239 га (239 м
2
), 

кадастровий номер 3522855100:50:043:0040; 

- для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ – J 12.04) – 0,0096 га (96 м
2
), 

кадастровий номер 3522855100:50:043:0039; 

- для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства  (КВЦПЗ – J 12.04) – 0,2391 га (2391 

м
2
), кадастровий номер 3522855100:50:043:0042. 



2. Надати комунальному підприємству «Благоустрій смт Компаніївка» 

в постійне користування, земельну ділянку комунальної власності загальною 

площею 0,2391 га (2391 м
2
) для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства  (КВЦПЗ – J 12.04), 

розміщення автостанції, кадастровий номер 3522855100:50:043:0042, яка 

розташована за адресою: вул. Вишнева, №27\3 смт Компаніївка, 

Компаніївського району, Кіровоградської області, з них по угіддях: 

- для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства  (КВЦПЗ – J 12.04) – 0,2391 га (2391 

м
2
), розміщення автостанції. 

3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань 

ЖКГ та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

 

 

Селищний голова                                                                             О.Маслюков 

 

 

Результати голосування: 

«За» - 16 

«Проти» - 0 

«Утримались» – 0 

Не брав участі у голосуванні - селищний голова Маслюков О.А. 

№п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір  

1 Басиста Людмила Вікторівна ЗА 

2 Вороний Олександр Леонтійович ЗА 

3 Даум Катерина Володимирівна ЗА 

4 Довгопола Тетяна Миколаївна ЗА 

5 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА 

6 Доцюк Ігор Вікторович ЗА 

7 Луговська Валентина Василівна ЗА 

8 Льошенко Валерій Миколайович ЗА 

9 Матушенко Світлана Володимирівна ЗА 

10 Панасюк Юрій Іванович  ЗА 

11 Петрова Наталія Миколаївна ЗА 

12 Прищепа Павло Іванович  ЗА 

13 Сервінський Олександр Володимирович ЗА 

14 Сторчак Людмила Василівна ЗА 

15 Ткаченко Євгеній Юрійович ЗА 

16 Фролова Анна Миколаївна ЗА 

 


