
ПРОЕКТ
Парахоня О.Б.

ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

  .04.2021 № 11 -    / VІІІ

Про надання громадянам дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки під власними об'єктами нерухомості
на вул. Героїв, 15 в с. Тернівка в оренду

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-
ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", п. "д" ч. 1 ст. 12, ст. 20, ст. 30, ст.
66,  ст.  79  1,  ст.  116,  ст.120,  ч.  1  ст.  122,  абз.  2  ч.  2  ст.  134,  ч. 6  ст.  186
Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ, п. "а" ч. 1 ст. 19, ст. 30,
ч.  1  ст.  50 Закону  України  від  22.05.2003  №  858-IV  "Про  землеустрій",
розглянувши заяву  громадян  Бугері  Сергія  Борисовича,  Борисенка Дмитра
Валерійовича,  Бугері  Ганни  Макарівни,  Бугері  Олександра  Анатолійовича,
Борисенко  Ірини  Анатоліївни,  Бугері  Ніни  Степанівни  від  23.03.2021  №
враховуючи пропозиції постійної комісії  з питань будівництва, архітектури,
земельних відносин, охорони природи та екології, сільська рада вирішила: 

1.  Надати  громадянам Бугері  Сергію Борисовичу,  Борисенку  Дмитру
Валерійовичу,  Бугері  Ганні  Макарівні,  Бугері  Олександру  Анатолійовичу,
Борисенко  Ірині  Анатоліївні,  Бугері  Ніні  Степанівні  дозвіл  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  орієнтовною
площею  0,8  га  в  оренду  на  49  років  з  цільовим  призначенням  за  кодом
КВЦПЗ  11.03  для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і
допоміжних будівель  та  споруд будівельних організацій  та  підприємств  за
рахунок  земельної  ділянки  господарського  двору  колишньої  будівельної
бригади  в  с. Тернівка  Смілянського  району  Черкаської  області  у  зв'язку  з
набуттям права власності на нерухоме майно.

2. Пропонувати громадянам Бугері С.Б.,  Борисенку Д.В., Бугері Г.М.,
Бугері О.А., Борисенко І.А., Бугері Н.С.:

-  замовити  розробку  документації  із  землеустрою  у  суб'єкта
господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно з законом.



- розроблену та належно погоджену документацію із землеустрою після
реєстрації  ділянки  в  Державному  земельному  кадастрі  подати  на
затвердження сільській раді. 

3.  Контроль за  виконанням рішення покласти  на  секретаря  сільської
ради, постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  будівництва,  архітектури,
земельних  відносин,  охорони  природи  та  екології,  відділ  містобудування,
архітектури,  комунальної  власності,  земельних  відносин  та  житлово-
комунального господарства.

Сільський голова                                                                               Ю.І. КРИВДА

П О Г О Д Ж Е НО

Секретар сільської ради                                                                Т.А. ПОЛІЩУК
_________      _________ 2021

Заступник голови постійної комісії з питань 
будівництва, архітектури, земельних відносин,
охорони природи та екології                                                       І.В. ПЕТРЕНКО

_________      _________ 2021

Головний спеціаліст - юрист відділу
юридично-кадрового забезпечення                                               С.В. АТОПКІН

_________      _________ 2021

Начальник відділу містобудування, архітектури,
комунальної власності, земельних відносин
та житлово-комунального господарства                                   О.Б. ПАРАХОНЯ

_________      _________ 2021
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