
 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  

ВАСИЛЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про передачу земельної ділянки 

у приватну власність 

 

Відповідно до статей 118, 121,122  Земельного кодексу України, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно поданих 

заяв, враховуючи позитивні висновки та пропозиції постійної комісії питань 

земельних відносин , архітектури ,будівництва ,перспективного планування 

та екології , селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити розроблений Васильківським районним виробничим відділом 

Дніпропетровської РФ «ДП Центр ДЗК» Стєкольников Г.М. проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Миршавці Володимиру 

Станіславовичу, жителю вул.Центральна, буд.259 смт.Курилівка для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), кадастровий номер 

1220784100:01:006:0136 за межами населеного пункту Васильківка 

Васильківського району Дніпропетровської області.  

2.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Центральна, буд.259 смт.Курилівка гр.Миршавці Володимиру 

Станіславовичу, земельну ділянку за межами смт.Васильківка, загальною 

площею 2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

3. Затвердити розроблений ФОП Власов А.О. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Фінченко Володимиру Сергійовичу,       

жителю вул.Ярової, буд.57 м.Дніпро, для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), кадастровий номер 1220782200:01:010:0055 за межами 

населеного пункту с.Великоолександрівка Васильківського району 

Дніпропетровської області.  

4.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Ярової, буд.57 м.Дніпро, гр.Фінченко Володимиру Сергійовичу, 



земельну ділянку за межами населеного пункту с.Великоолександрівка, 

загальною площею 2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

5.Затвердити розроблений ФОП Власов А.О. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  гр.Грибенюку Володимиру Станіславовичу,       

жителю вул.Дм.Войчишена, буд.14, кв.17 м.Кривий Ріг для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), кадастровий номер 

1220782200:01:010:0056 за межами населеного пункту 

с.Великоолександрівка Васильківського району Дніпропетровської області.  

6.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Дм.Войчишена, буд.14, кв.17 м.Кривий Ріг, гр. Грибенюку Володимиру 

Станіславовичу, земельну ділянку за межами населеного пункту 

с.Великоолександрівка, загальною площею 2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

7.Затвердити розроблений ФОП Власов А.О. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  гр.Дежнюку Олексію Васильовичу, жителю 

пр.Металургів, буд.74в кв.57 м.Дніпродзержинськ для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), кадастровий номер 

1220755100:02:001:0217 за межами населеного пункту сел.Васильківка на 

території Васильківської селищної ради Васильківського району 

Дніпропетровської області.  

8.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

пр.Металургів, буд.74в кв.57 м.Дніпродзержинськ, гр. Дежнюку Олексію 

Васильовичу, земельну ділянку за межами населеного пункту 

сел.Васильківка на території Васильківської селищної ради, загальною 

площею 2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

9.Затвердити розроблений ФОП Власов А.О. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  гр.Загорульку Михайлу Володимировичу,       

жителю вул.Гоголя, буд.137 м.Дніпродзержинськ для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), кадастровий номер 

1220755100:02:001:0218 за межами населеного пункту сел.Васильківка на 

території Васильківської селищної ради Васильківського району 

Дніпропетровської області.  

10.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної  приватизації,  жителю  

вул.Гоголя, буд.137 м.Дніпродзержинськ, гр.Загорульку Михайлу 

Володимировичу, земельну ділянку за межами населеного пункту 

сел.Васильківка на території Васильківської селищної ради, загальною 

площею 2,0000 га, з них: 



- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

11.Затвердити розроблений ФОП Власов А.О. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  гр.Шулдякову Олександру Олександровичу, 

жителю вул.Сачка буд.5 кв.57 м.Кам'янське для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), кадастровий номер 

1220782200:01:010:0057 за межами населеного пункту 

с.Великоолександрівка на території Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області.  

12.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Сачка буд.5 кв.57 м.Кам'янське, гр. Шулдякову Олександру 

Олександровичу, земельну ділянку за межами населеного пункту 

с.Великоолександрівка на території Васильківської селищної ради, загальною 

площею 2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

13.Затвердити розроблений ТОВ «Земельне право» проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Гненному Олегу Дмитровичу, жителю 

вул.Центральна буд.72 с.Великоолександрівка для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), кадастровий номер 

1220782200:01:003:0027 за межами населеного пункту 

с.Великоолександрівка на території Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області.  

14.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Центральна буд.72 с.Великоолександрівка, гр.Гненному Олегу 

Дмитровичу, земельну ділянку за межами населеного пункту 

с.Великоолександрівка на території Васильківської селищної ради, загальною 

площею 2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

15.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Смоленська буд.60 с.Григорівка, гр.Шаповалову Андрію Миколайовичу, 

земельну ділянку розташовану по вул.Смоленська, буд.62 с.Григорівка на 

території Васильківської селищної ради, загальною площею 0,2500 га, з них: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01) загальною площею 0,2500 га.  

 

16. Затвердити розроблену ФОП Власов А.О. технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр.Богдан Василю Васильовичу, жителю 

вул.Першотравнева, буд.252 сел.Васильківка для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), кадастровий номер 1220755100:04:006:0050 по 

вул.Першотравнева, буд.252 в сел.Васильківка Васильківського району 

Дніпропетровської області.  

17.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жителю вул.Першотравнева, буд.252 в сел.Васильківка 

гр.Богдан Василю Васильовичу земельну ділянку, по вул.Першотравнева, 

буд.252 в сел.Васильківка загальною площею  0,1500 га, з них: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1500 га. 

  

18.Затвердити розроблений ТОВ «ГЕОЛЕНД 2000» проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Герману Миколі Григоровичу, жителю 

вул.Лугова буд.61 с.Великоолександрівка для ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 1220782200:01:004:0009 за 

межами населеного пункту с.Великоолександрівка Васильківського району 

Дніпропетровської області.  

19.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жителю вул. Лугова буд.61 с.Великоолександрівка гр. 

Герману Миколі Григоровичу земельну ділянку, за межами населеного 

пункту с.Великоолександрівка Васильківського району Дніпропетровської 

області загальною площею  1,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 1,0000 га.  

 

20.Затвердити розроблений ФОП Кошеленко Є.О. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Тригубу Олександру Валерійовичу, жителю 

вул.Сагайдачного, буд.12 сел.Васильківка для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), кадастровий номер 

1220782200:01:003:0023 за межами населеного пункту 

с.Великоолександрівка Васильківського району Дніпропетровської області.  

21.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Сагайдачного, буд.12 сел.Васильківка гр. Тригубу Олександру 

Валерійовичу, земельну ділянку за межами с.Великоолександрівка, 

загальною площею 2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

22.Затвердити розроблений Васильківським районним виробничим відділом 

Дніпропетровської РФ «ДП Центр ДЗК» Стєкольников Г.М. проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною цільового 

призначення) гр.Войному Олексію Олексійовичу, жителю вул.Геся, буд.55 

сел.Васильківка для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01), кадастровий 

номер 1220755100:04:017:0139 по вул.Об'їздна, 8 смт.Васильківка 

Васильківського району Дніпропетровської області.  



23.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Геся, буд.55 сел.Васильківка гр. Войному Олексію Олексійовичу, 

земельну ділянку по вул.Об'їздна, 8 смт.Васильківка, загальною площею 

0,1500 га, з них: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01) загальною площею 0,1500 га.  

 

24.Затвердити розроблену РФ «ДП Центр ДЗК» технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр.Чубкі Марії Дмитрівні, жительці вул.Зарічна, буд.2 

с.Великоолександрівка для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), кадастровий номер 1220782200:01:008:0296 за межами населеного 

пункту с.Великоолександрівка Васильківського району Дніпропетровської 

області.  

25.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жительці  

вул.Зарічна, буд.2 с.Великоолександрівка гр. Чубкі Марії Дмитрівні, 

земельну ділянку за межами населеного пункту с.Великоолександрівка, 

загальною площею 2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

26.Затвердити розроблений ФОП Власов А.О. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Бєляєвій Тетяні Володимирівні,   жительці 

вул.Поштова, буд.42 с.Великоолександрівка для ведення особистого 

селянського господарства (присадибна ділянка) (01.03), кадастровий номер 

1220782200:03:002:0240 по вул.Поштова, 42 с.Великоолександрівка 

Васильківського району Дніпропетровської області.  

27.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жительці  

вул.Поштова, буд.42 с.Великоолександрівка гр. Бєляєвій Тетяні 

Володимирівні, земельну ділянку по вул.Поштова, 42 с.Великоолександрівка, 

загальною площею 0,2532 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 0,2532 га.  

 

28.Затвердити розроблений ФОП Кульбака О.М. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Воскобойник Ігору Антоновичу, жителю 

вул.Степова, буд.49 с.Преображенське для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), кадастровий номер 1220782200:01:001:0018 за межами 

населеного пункту с.Преображенське Васильківського району 

Дніпропетровської області.  

29.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Степова, буд.49 с.Преображенське гр. Воскобойник Ігору Антоновичу, 

земельну ділянку за межами населеного пункту с.Преображенське, загальною 

площею 2,0000 га, з них: 



- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

30.Затвердити розроблений ФОП Кульбака О.М. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Воскобойник Юрію Антоновичу, жителю 

вул.Будівельників, буд.99 сел.Васильківка для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), кадастровий номер 

1220782200:01:001:0019 за межами населеного пункту с.Преображенське 

Васильківського району Дніпропетровської області.  

31.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Будівельників, буд.99 сел.Васильківка гр. Воскобойник Юрію 

Антоновичу, земельну ділянку за межами населеного пункту 

с.Преображенське, загальною площею 2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

32.Затвердити розроблений РФ «ДП Центр ДЗК» проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Чубкі Людмилі Сергіївні, жительці 

вул.Поштова, буд.9 с.Великоолександрівка для для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), кадастровий номер 

1220782200:01:008:0297 за межами населеного пункту 

с.Великоолександрівка Васильківського району Дніпропетровської області. 

33.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жительці вул.Поштова, буд.9 с.Великоолександрівка гр. 

Чубкі Людмилі Сергіївні земельну ділянку за межами населеного пункту 

с.Великоолександрівка Васильківського району Дніпропетровської області. 

загальною площею  2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га. 

  

34.Затвердити розроблену ТОВ «Земля і право» технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр.Гусак Павлу Аврамовичу, жителю вул.Сонячна, 

буд.107 с.Великоолександрівка для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01), 

кадастровий номер 1220782200:03:002:0136 по вул.Сонячна, 107 

с.Великоолександрівка Васильківського району Дніпропетровської області.  

35.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Сонячна, буд.107 с.Великоолександрівка гр. Гусак Павлу Аврамовичу, 

земельну ділянку по вул.Сонячна, 107 с.Великоолександрівка, загальною 

площею 0,2500 га, з них: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01) загальною площею 0,2500 га.   

 



36.Затвердити розроблену ФОП Власов А.О. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Гришненко Олександру Леонідовичу, 

жителю вул.Мічуріна, буд.130 сел.Васильківка для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), кадастровий номер 1220755100:04:008:0265 по 

вул.Цвіточна, буд.12 в сел.Васильківка Васильківського району 

Дніпропетровської області.  

37.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жителю вул.Мічуріна, буд.130 сел.Васильківка гр. 

Гришненко Олександру Леонідовичу земельну ділянку, по вул.Цвіточна, 

буд.12 в сел.Васильківка загальною площею  0,1500 га, з них: 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1500 га. 

  

38.Затвердити розроблену ПП «Інститут землевпорядних відносин» технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Воротніченко Станіславу 

Трохимовичу, жителю вул.Чкалова, буд.19 сел.Васильківка для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), кадастровий номер 1220755100:04:008:0266 по 

вул.Чкалова, буд.19 в сел.Васильківка Васильківського району 

Дніпропетровської області.  

39.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жителю вул.Чкалова, буд.19 сел.Васильківка гр. 

Воротніченко Станіславу Трохимовичу земельну ділянку, по вул.Чкалова, 

буд.19 в сел.Васильківка загальною площею  0,1500 га, з них: 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1500 га.  

 

40.Затвердити розроблений ТОВ «Земельне право» проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Осняч Михайлу Івановичу, жителю 

вул.Космічна, буд.69 сел.Васильківка для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(02.01), кадастровий номер 1220755100:04:001:0287 по вул.Запорізька, 39 

сел.Васильківка Васильківського району Дніпропетровської області.  

41.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації,  жителю  

вул.Космічна, буд.69 сел.Васильківка гр. Осняч Михайлу Івановичу, 

земельну ділянку по вул.Запорізька, 39 сел.Васильківка Васильківського 

району Дніпропетровської області, загальною площею 0,0591 га, з них: 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01) загальною площею 0,0591 га.  

 

42.Затвердити розроблений Васильківським районним виробничим відділом 

Дніпропетровської РФ «ДП Центр ДЗК» Стєкольников Г.М. проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Рябоконь Валентину 



Анатолійовичу, жителю пров.Поштовий буд.2 с.Великоолександрівка для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (02.01), кадастровий номер 

1220782200:03:002:0224 по пров.Поштовий, буд.2 в с.Великоолександрівка 

Васильківського району Дніпропетровської області.  

43.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жителю пров.Поштовий буд.2 в с.Великоолександрівка 

гр. Рябоконь Валентину Анатолійовичу земельну ділянку, по пров.Поштовий, 

буд.2 в с.Великоолександрівка загальною площею  0,2500 га, з них: 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01) загальною площею 0,2500 га.  

 

44.Затвердити розроблений Васильківським районним виробничим відділом 

Дніпропетровської РФ «ДП Центр ДЗК» Стєкольников Г.М. проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Рябоконь Валентину 

Анатолійовичу, жителю пров.Поштовий буд.2 с.Великоолександрівка для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), кадастровий номер 

1220782200:03:002:0225 по пров.Поштовий, буд.2 в с.Великоолександрівка 

Васильківського району Дніпропетровської області.  

45.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жителю пров.Поштовий, буд.2 в с.Великоолександрівка 

гр. Рябоконь Валентину Анатолійовичу земельну ділянку, по пров.Поштовий, 

буд.2 в с.Великоолександрівка загальною площею  0,3000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 0,3000 га.  

 

46.Затвердити розроблений Васильківським районним виробничим відділом 

Дніпропетровської ДРФ «ДП Центр ДЗК» проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Романіву Івану Михайловичу, жителю 

вул.Чичеріна, буд.108 кв.215 м.Дніпро для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), кадастровий номер 1220755400:02:008:0097 за межами 

населеного пункту с.Рубанівське Васильківського району Дніпропетровської 

області.  

47.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жителю вул.Чичеріна, буд.108 кв.215 м.Дніпро 

гр.Романіву Івану Михайловичу земельну ділянку, за межами населеного 

пункту с.Рубанівське загальною площею  2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства (01.03) загальною 

площею 2,0000 га.  

 

48.Затвердити розроблений ТОВ «Земля і право» проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, гр.Базилевському Олександру Григоровичу, 

жителю  пров.Партизанський, буд.5, в сел.Васильківка для ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер 



1220755100:02:011:0151 за межами населеного пункту сел.Васильківка  

Васильківського району Дніпропетровської області.  

49.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жителю пров.Партизанський,буд.5 , сел.Васильківка 

гр.Базилевському Олександру Григоровичу земельну ділянку, за межами 

населеного пункту сел.Васильківка,  загальною площею  2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства загальною площею  

2,0000 га. 

 

50.Затвердити розроблений ТОВ «Земельне право» проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Мороз Світлані Олександрівні, жительці 

вул.Святовознесенська буд.21 сел.Васильківка для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01), кадастровий номер 1220755100:04:004:0340 по 

вул.Святовознесенська буд.21 сел.Васильківка Васильківського району 

Дніпропетровської області.  

51.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жительці вул.Святовознесенська буд.21 сел.Васильківка 

гр.Мороз Світлані Олександрівні земельну ділянку, по 

вул.Святовознесенська буд.21 сел.Васильківка загальною площею  0,1500 га, 

з них: 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01) загальною площею 0,1500 га.  

 

52.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жительці вул.Молодіжна, буд.14, с.Великоолександрівка 

гр.Кириченко Олені Радіонівні земельну ділянку, за межами населеного 

пункту с.Великоолександрівка, кадастровий номер 1220782200:01:014:0207 

загальною площею  1,7000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства загальною площею  

1,7000 га. 

53.Затвердити розроблений Дніпропетровською регіональною філією ДП 

«Центру ДЗК» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

гр.Шляхті Дмитру Юрійовичу, жителю  вул..Левенця Юрія, буд.9, в 

сел.Васильківка для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 1220782200:01:003:0029 за межами населеного пункту 

сел.Васильківка  Васильківського району Дніпропетровської області.  

54.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жителю вул.Левенця Юрія буд.9 , сел.Васильківка 

гр.Шляхта Дмитру Юрійовичу земельну ділянку, за межами населеного 

пункту сел.Васильківка,  загальною площею  2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства загальною площею  

2,0000 га. 

55.Передати безкоштовно, в межах норм безоплатної приватизації, у 

приватну власність жителю вул.Центральна буд.6/14 , с.Манвелівка 



гр..Найдьон Олександру Борисовичу земельну ділянку, за межами населеного 

пункту с.Манвелівка,з кадастровим номером 1220755100:02:007:0158  

загальною площею  2,0000 га, з них: 

- для ведення особистого селянського господарства загальною площею  

2,0000 га. 

 

56.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, будівництва, перспективного 

планування та екології (Голова Любчук О.В.)   

 

Селищний голова                                                                      Павліченко С.В. 

сел. Васильківка  

07.04.2020 р.                                          

№1427 -41/VІІ    

 

 


