
 
УКРАЇНА 

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

одинадцятоїсесії селищної ради 

восьмого скликання 

 

від 25 червня 2018 року                                  №204 

 

смт Компаніївка 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність та передачу земельних 

ділянок у власність громадянці Басистій Олені Сергіївні 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянці Басистій Олені Сергіївні для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд присадибна 

ділянка (КВЦПЗ – В 02.01), та для ведення індивідуального садівництва 

(КВЦПЗ – А 01.05),  керуючись статтями 12, 19, 118, 121, 125, 126, 186 

Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, та розглянувши заяву громадянки Басистої Олени 

Сергіївни 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Басистій Олені Сергіївні для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд присадибна 

ділянка (КВЦПЗ – В 02.01) та для ведення індивідуального садівництва 

(КВЦПЗ – А 01.05), які розташовані за адресою: вул. Берегова № 13, смт 

Компаніївка, Компаніївського району, Кіровоградської області, що перебуває в 

запасі в межах смт Компаніївка, на території Компаніївської селищної ради, з 

них по угіддях: 

 забудованих земель під одно- та двоповерховою житловою 

забудовою  – 0,1500 га (1500 м2) 

 для індивідуального садівництва – багаторічних насаджень садів  – 

0,0440 га (440 м2) 

2. Надати у власність громадянці Басистій Олені Сергіївні земельні 

ділянки загальною площею 0,1940 га, з них 0,1500 га (1500 м2)  для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ – В 02.01), кадастровий номер земельної ділянки 



3522855100:50:076:0007 та  0,0440 га (440 м2) для індивідуального садівництва 

(КВЦПЗ – А 01.05), кадастровий номер земельної ділянки 

3522855100:50:076:0008, яка розташована за адресою: вул. Берегова № 13 смт 

Компаніївка, Компаніївського району, Кіровоградської області, що перебуває в 

запасі в межах смт Компаніївка, на території Компаніївської селищної ради, з 

них по угіддях: 

 забудованих земель під одно- та двоповерховою житловою 

забудовою  – 0,1500 га (1500 м2) 

 для індивідуального садівництва – багаторічних насаджень садів  – 

0,0440 га (440 м2) 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань ЖКГ та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

 

 

 

Селищний голова                                                                             О.Маслюков 


