
ПРОЕКТ
Парахоня О.Б.

ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

  .04.2021 № 11 -    / VІІІ

Про затвердження проекту землеустрою та
передачу у власність громадянам земельних
ділянок для ведення особистого селянського
господарства за межами с. Попівка

Відповідно  до  п.  34  ч.  1  ст.  26  Закону  України  від  21.05.1997  №
280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.п. “а”, “б” ч. 1 ст.  12, п.
“б” ч. 1 ст.  81, ст.  116,  ч.  9  ст. 118,  п.  “б”  ч.  1 ст.  121,  ч. 1 ст. 122, ст. 125,
ст. 126,  ч.  3  ст. 134,  ч. 6 ст. 186 Земельного кодексу України від 25.10.2001
№ 2768-ІІІ,  ст. 4  Закону України від  01.07.2004 № 1952-IV “Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши
заяви  громадян  Буряка  Олега  Анатолійовича,  Лисенко  Віри  Василівни,
Карпенко Оксани Василівни,  Хоменко Ольги Данилівни,  Танцюри Миколи
Олексійовича,  Іванович  Олени  Олександрівни,  Одаренко  Ольги
Олександрівни,  Кирилюк  Світлани  Вікторівни,  Кирилюк  Олександра
Павловича, Кривошеї Ольги Григорівни, Вовк Людмили Дмитрівни, Хіврич
Надії  Андріївни,  Івахіва  Юрія   Анатолійовича,  Павловської  Людмили
Володимирівни від 01.04.2021 та поданий проект землеустрою, враховуючи
згоду ФОП Гончаренко Наталії Михайлівни на вилучення земельних ділянок
громадянам  та  пропозиції  постійної  комісії  з  питань  будівництва,
архітектури, земельних відносин, охорони природи та екології, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок (в звязку зі зміною цільового призначення) громадянам Буряку Олегу
Анатолійовичу  -2,0000  га, Лисенко  Вірі  Василівні  –  1,1605  га,  Карпенко
Оксані Василівні – 1,1605 га, Хоменко Ользі Данилівні – 1,1605 га, Танцюрі
Миколі Олексійовичу – 1,1605 га, Іванович Олені Олександрівні – 1,1605 га,
Одаренко Ользі  Олександрівні  – 1,1605 га,  Кирилюк Світлані Вікторівні –
1,1605  га,  Кирилюку  Олександру  Павловичу  –  1,1605  га,  Кривошеї  Ользі
Григорівні – 1,1605 га, Вовк Людмилі Дмитрівні – 1,1605 га,  Хіврич Надії
Андріївні – 1,1605 га, Івахіву Юрію  Анатолійовичу – 1,1605 га, Павловській



Людмилі  Володимирівні  –  1,1610  га у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  за  рахунок  земельної  ділянки  комунальної
власності  загальною  площею  17,0870  га  з  кадастровим  номером
712378700002:000:0076  розташованої  за  межами  с.  Попівка  Тернівської
сільської ради Смілянського району Черкаської області.

2. Передати у власність Буряку Олегу Анатолійовичу земельну ділянку
кадастровий  номер 7123787000:02:000:0889 площею  2,0000  га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

3. Передати у власність Лисенко Вірі  Василівні земельну ділянку
кадастровий  номер 7123787000:02:000:0897 площею  1,1605 га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

4. Передати  у  власність  Карпенко  Оксані  Василівні земельну
ділянку  кадастровий  номер 7123787000:02:000:0893  площею  1,1605 га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь–  рілля (код КВЗУ - 001.01).

5. Передати у власність Хоменко Ользі Данилівні земельну ділянку
кадастровий  номер 7123787000:02:000:0888 площею  1,1605 га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь–  рілля (код КВЗУ - 001.01).

6. Передати  у  власність  Танцюрі  Миколі  Олексійовичу земельну
ділянку  кадастровий  номер 7123787000:02:000:0900  площею  1,1605 га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

7. Передати  у  власність  Іванович  Олені  Олександрівні земельну
ділянку  кадастровий  номер 7123787000:02:000:0891 площею  1,1605 га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

8. Передати  у  власність  Одаренко  Ользі  Олександрівні земельну
ділянку  кадастровий  номер 7123787000:02:000:0898  площею  1,1605 га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

9. Передати  у  власність  Кирилюк  Світлані  Вікторівні земельну
ділянку  кадастровий  номер 7123787000:02:000:0895 площею  1,1605 га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

10. Передати у власність Кирилюку Олександру Павловичу земельну
ділянку  кадастровий  номер 7123787000:02:000:0894 площею  1,1605 га



сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

11. Передати  у  власність  Кривошеї  Ользі  Григорівні земельну
ділянку  кадастровий  номер 7123787000:02:000:0896  площею  1,1605 га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

12. Передати у власність Вовк Людмилі Дмитрівні земельну ділянку
кадастровий  номер 7123787000:02:000:0890 площею  1,1605 га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

13. Передати  у  власність  Хіврич Надії  Андріївні земельну  ділянку
кадастровий  номер 7123787000:02:000:0887 площею  1,1605 га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

14. Передати  у  власність  Івахіву  Юрію   Анатолійовичу земельну
ділянку  кадастровий  номер 7123787000:02:000:0892 площею  1,1605 га
сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

15. Передати  у  власність  Павловській  Людмилі  Володимирівні
земельну ділянку кадастровий номер 7123787000:02:000:0899 площею 1,1605
га  сільськогосподарських  земель  з  цільовим  призначенням  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ -  01.03),  вид  земельних
угідь –  рілля (код КВЗУ - 001.01).

16. Рекомендувати  громадянам,  зазначеним  у  пунктах  1-15 цього
рішення:

-  зареєструвати  право  власності  на  землю  у  встановленому  законом
порядку;

- дотримуватись вимог земельного і екологічного законодавства щодо
захисту  і  збереження  ґрунтів,  раціонального  використання  та  охорони
сільськогосподарських земель;

- забезпечувати своєчасну сплату плати за землю за ставками податку,
встановленими рішеннями сільської ради. 

17. Припинити з ФОП Гончаренко Н.М. дію договору оренди землі
від  15.05.2006  р.,  зареєстрованого  у  Смілянському  районному  відділі
Черкаської  регіональної  філії  ДП «Центр  ДЗК при Держкомземі  України»
15.05.2006 за № 040679200001, щодо земельної ділянки за межами с. Попівка
площею 17,0870 га за згодою сторін у зв'язку з закінченням строку оренди та
передачею земельних ділянок громадянам.

18. 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

Парахоня О.Б.
Тел. 0972066681


	РІШЕННЯ

