
ПРОЕКТ 

_____________________ сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __ січня 2016 року                                                                               №____ 

м. Знам’янка 

 

Про врегулювання земельних відносин 

 

 Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб про надання земельних ділянок у 

власність та оренду, уточнення площ земельних ділянок,  керуючись ст.12, ст.41, ст.42, 

ст.116, ст.118, ст.121, ст.123, ст.124 Земельного Кодексу України, п/п 34 п.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а : 

1. Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність та оренду громадянам згідно з додатком 1. 

2. Строк дії дозволу на розроблення проектів землеустрою громадянам переліченим у 

списку згідно з додатком 1 та вимог щодо її відведення становить 6 місяців. Якщо 

протягом встановленого строку проект відведення земельної ділянки не подано на 

затвердження до відповідного органу, дозвіл на розроблення проекту відведення 

земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважається анульованим. 

3. У зв’язку з уточненням площ при проведенні геодезичних робіт внести зміни до 

рішень міської ради та читати їх в такій редакції: ”Надати згоду на виготовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним особам 

переліченим у списку згідно з додатком 2” 

4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянам згідно з додатком  3. 

5. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам та 

юридичним особам, переліченим у списку згідно з додатком 4. 

6. Якщо при встановленні  меж земельних ділянок будуть  виявлені розбіжності в  

даних про розмір земельної  ділянки, переданої у власність, з фактичними 

розмірами, то остаточний розмір площі такої  ділянки буде  визначено додатково  

при  виготовленні  технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

7. Зобов’язати громадян та юридичних осіб, перелічених у списку згідно з додатком 4  

у двомісячний термін  замовити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  У разі несвоєчасного 

виконання даного пункту, пункт 5 втрачає силу.  

8. У зв’язку з уточненням площ при проведенні геодезичних робіт, внести зміни до 

рішень міської ради та читати їх в такій редакції: “Надати згоду на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельні ділянки громадянам, переліченим у списку 

згідно з додатком 5”. 

9. Затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та надати у власність земельні ділянки громадянам згідно з 

додатком  6.  

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

землекористування та будівництва (гол. Кузін О. М.). 

 

 

Міський голова    С.Філіпенко 



 


