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ПОРЯДОК JPFiHIЙ :

Про звiт по виконанню сfurьсъкого бюдшнгу за I пiврiччя 20l9poKy
тт-л лл.:_ л:_, л- 
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лл п -.:л---:_ пл!ft-л--,rrPU Jlrrr ttt' Ёfi-l\t tlcfl.fltt' UurDvýl\vlr' \r}t,Д{.rЬЕrУ J(L 7 ШrlvДlllб л4vr7Р\rft,}

Про внесення змiн до рiшеrrrrя сiлъськоi рад}l вiд 21.12.2018 Ng 27-2lУII
к Про сiлъсьtстй бюдд<ет на 20l9piK>

llpo надаl*lя ýоцl{tJьноТ допомOги жHTеJшIM села зпд{о подчlнI,D( зtlrlв

Про затвердкення Порядку цроведешш цромадського обговорення з
Еитff{ь лобровiльног0 об'сднання терrrгорiшIьних громад

6. ttpo затвердкен}ilт проектlв землеустрою щодо вlдведення земельнIФ(

дi-глянок у власнirгъ

7. Про затвердкЁння техЕiqноi дскументаф1 iз земпеуGтрOю щодо
Елт.яЕгпlrттFЕraJ<r lrчiптrппгrеrrrrс\ rrFзIг ар,!rfртгr-rrпТ гriпgtrrгтл n gятr,rrri /тrя
'viФjv-Ji9rЦмr \uдf+rrчЕ.лч /-i.ЦUrлцчд

мiсцевостi) з метою передачi у пpLlBaTHy власнiстъ

8. Про надання дозволу на розробку технiчноi докумсrrгацii iз
землеустрою щодо вýтltновлеш{rl {вiдновлешФ меж земелъноi
дiляrпси в нагурi (на мtсцевостi) з метою держtlвноi реестршlii права
власностi

9. Про затвердкеншI прOекту землеустрою щодо вiлвgдglflш земельноi
дi;:,ч:жlд
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4.

5.



подБнl[нськА CIJъCЬKA рАдА
МАНЬКIВеЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАеЬКОi ОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 04 яистопада2019 рOку Ng З1 -1 ллI

Про звiт по виконанню сЬсъкого
бюдкету за 1 пiврiччя 2019 року

ЗаслухаВши звiт по викоЕаЕяю сi.lьсъкого бюджgгу за l пiврiччя 2019

року, враховуючи висЕовок постifшот koMicii з ilитtlнь Iшанувalння, бюдкrгу i

EiHaHciB сiльсъка рада вi.щлiчас, що постifurо провсдrтъся вiдгrовiдrа робота
ш.одо виконrtннrt бюдркету, покращенню сот{iально-економiчlrот сrг,vаrrji в селi.

За звiтшй перiол до сi-lьсъкого бюджету надifuirло доходiв 728495 грн., iз

rшrr Kirmri субвеrщii* з районного бюдкету 79020грн. Еа уqримашш дошкiльr*rх
закладiв i закладЬ культури. Вrдсонанrrя IIJIану по дOходtр{ становить 108,9%.

Щжерелами надхOдкень е : акrцrзшп1 податок з решiзшlii суб>шrтами госпо-

дirрюваннJI роздрiбноi торгiвлi пiдакцлзними товарами -8808 грн, земелъний

податоК з фiзи.шll* осiб -5168грН; орендна ппата з фiзичr*ж осiб -З7620грн;

ореIцна ImaTa з юрид,Isнш( осiб - 272626трн; ешlrпй flодаток з фiзичнюr та

юрIaд'Iчнш( осiб - 100000грн; едшлrй flодl[ток з с/г товаровиробшжiВ
2З9650rрII; транýцортЕого псдатку - 12500грн , rr0даток Еа oб'ercTra жшатловоi

11epp(o1цocTi -l400rрн.; ilодаток на об'скги нежитловаi HepyxoMocтi - 4З79грн.

Обсяг видаткiв загt}JIьного фоlцу cTttHoBиTb 988804грн. Врцатки
провOдиýися на оплату працi-600471грц нарttхування на заробiтну гIJrffу -

13841грц на придбЕtння гrродуlпiв }mрчрilш$t - 2З68lгрн, на оIшtlту шослуг

зв'язку та пiдк.тшочення дс мережi IrrTepHeT - 7884грц епеIrгроенергii-

55253грн.
видатки заг€lfiьIlого фонду сiльсъкого бюдкgгу подiяилися : оргitни

мiсцевогО СttIt{ОВрядуванIIJI * 4000097грц дошкiлънi зtlкJIади освiти -
301ЗЗ2грл1 бiблi+тека - З4800грlr, бl,дrrrок кулътуръа - 674а8грrr, бяагоусiрifl -
29555грц iH. субвенцii - 1 l8531грц 10000грн. *на пррцбаrшя гrугiвки дiтям,
позбавленrа< батъкiвсъкого пiкrryвш*тя, irлrri заходи у сферi соцiа-lьного захисry
i соцiа-гlьного забезпеченшI - 11500грн; компенýащfui вýIIJIати н пiяъгове

перевезешuI окремим категорiям цромадян 5 92Згрн.
обсяг видаткiв спецiшrьноrо фонду стttнOвитъ 322l4rpn: на оздOровленшr

дiтей ПодiбняНськоi зоШ I-III ступенЬ * 21000грц на розвиток загаrrьноi

серýдньоi освiти - 94'156грц { харчуваннrI дiтей пiлъговrос категорй та учнiв I-



4 класiв та прилбаннrI MaTepia-шiB для потоIIнсго ремонту Ilrколи -l7600грн), на

медIжо-первинIrу медицину -35973црц на районну процраму кШкiльr*й
автобус на 20|2-20 19рр> -6000грн.

Станом на 01.0?.2019 кредрrгOрська та дебiторсъка заборrоваrrigгь вiдсутrш.

Р+збЬкцостей Miяt да:демrа форм звiтgостi, Мk ЕсказIIикамrа зsiтн+стi нема*.

Вiдповiдно до шyril{гу 2З частwта1 cTaTTi 26 Зшсону Украrни <ПРО мiСЦеВС

самOврядувtlння в УкщаiнЬ, п.4 статгi 78 Бюджgгноrо Кодексу Украiнщ
сiльська рада

tsиРtшИJtА:
l. ЗатвеРдитИ звiт пО викон€lнНю сiлъського бюдкrгу за l пiврiччя 2019року:
_ по доходtD( з€гttлъного фоlщу 994936 грff", по вЕдатка< 988757грн"
_ по доходаrr спецiа.ltьного фоrцу в сулd 81920грн. , по видатк{lХ - 18484ГРН.

2. КонтроJIь за викоЕанrlll рiше*ъч поIgIаетЕ на п+стiйlц, K*Micir* ci;bcbKoi Радg
з IIHTtlHb ппануванпя, бюдкету та фiнансiв

сiльсъкий голова В.М.Кобзар



подБ}шнськА CIJьCЬKA рАдА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБJIАСТI

рIшЕЕня

ви 04.11.2019 ýл З1-21YII

Про звiт п0 виконllнню сiльсъкого
бюдкету за 9 мiсяцiв 2аW року

Заслl.хавши звiт по виконанню с,iлъсъкого бюддеrу за 9 мiсяцiв 2019

РокУ, врitхсвуюIIи висновок шocTifoioi KoMicii з глrгань пл{шIрЁlшuL бюдкgту i

фiнансiв сiльськоi ради сiльська рада вiдмiчае, що постifuiо проводrгьýя
вiдповiдна робота щодо Bl{KoIiaHHri бrоджегу, fiOкр;iтцеiiЁIо софалъно-
gкономiчноi cиTyаrtii в селi.

За звiтнrй перiод до сiлъсъкого бюркету надiiпrrпо доходiв У cyMi

1538133грц iз HlD( <irшi субвеrщii> з райоrпrого бюдкету 1I85ЗOгрн. на

утриманнJI дошкЬнrж закладiв i закладiв кулътури.

ýжерелами надкодЁ(ень с: еш**лй податок з фiзичlшх ое16 -|4288lгрц
gдрrrrеrrl пOд{lток з юриJрrчlшос осiб -2860бгрн ; едшшй ilсдаток з с/г

товаровIфобншriв _ 574163Iрц земельr*rй подgгок з фiзичних осiб -б4600грн.;

оре}цна ппата з фiзичrшаэr осiб -71264грн; ореIцна Iшата з юридичнID( осiб -
4286з9 ф6406rрн, 

,rрансlrор,rний rloлаr,Oк- i8920rрц rrолагок н& tlepyxoere

MaйtHo, вiдrлiнне вiд земельноi дiляrrки сIIJIачене юр}rд[чrл{ми та фiзитними
особами, якi е влаGникztми об'екгiв жrтгловоi Hepyxoмocтi - 2860грц податок на

нерухоме майно, вiдмir*rе вiд земельноi дiлянки сIшаченg юр}цнчними та

фЙичшпчrи особами, якi с вJIасниками об'скгiв нехсрrтловоi нерухомоrгi -

+З?9грн,лерж{lвного мита - 682грц акlц.lзlштй подlIток з реалiзацii суб'ектами
господарювtlш#I роздрiбноi торгiвлi пiдашрrзнрil( товар iB _ 16295грн.

Обсяг видаткiв зrгilJьЕого фонду giJьського бюддету становитъ
15З4679грн. Видашсr проводиJIися на оilпаry працi- 956842rрц нарахуванýя

назаробiтну плату -224s69rрн, на прrцбш*ж гlродукгiв харчування - З3010грц
на 0плату послуг зв'язку та пiдк-lпоченнrl до Mýpe]жi Iтrгернег -24668rРН,
gл$сгроýнергiI- 74674грн.

Видаткlл загalJIьного фонду сiльсъкого бюдкgгу подiлrшrися :оРганИ

мiсцевого самоврядуванкя _ 699992грц дошкi_тlьнi заклади освiти _ 4247858

грн бiблiотека - 52992грн ,будrаrrок куJьтури - 101244грн, благоУСтРiЙ -
46222rрн, irmri субвенфi _ 158089гр", компенсащйнi виIIлати на пiльговий

цроъд окремим категорiя громадян - 5923грц заходи у сферi соцiалlъного

зitхисту i соцiаlrьного забезпечення * 11500грн., надання путЬок на
оздOрсвлен}ш _ t0000грн, здйснентtя заходiв iз землеуýтрою 10000грц



}rгриманНJI та розВитOК автомобiльнlD( дорiг та дорожньоТ rнфраструrгури за

ржуЕок коштiв мiсцевого бюддtету 1З9З2грн-
Вiдповiдrо до rrуцкгу 2З частr*rи l ст. 26 Зшtону Украlшt кГIро мiсцеве

ýамýвряДувеtFIнЯ в Украiяi>, г1.4 cTaTTi 78 Бюлксrгного Кодексу YKpat'mr,

сLчъ*ька рада

ВиРIшиЛА:

l. Затвердr.rги звiт гrо виконаншо сiлъського бюдкgгу за 9 MicglпB 20l9 рску:
- пQ дохOдах загапънСго фонду 1540794грц Iro вндатка:< 153283l грн;
_ по до}Фдах сп

2. Кокгроль за в
фоrцу в сушti 125501 црн., Rо видатках -25224грн-

RoKiIacTи на постiЁ*ту комiсiю сiльськоi реж
? ттlлтяIлL,j iл.rýsш

сiяьсъклй В.М.Кобзар



ПОДIБНЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
мАнькIвського рлЙону чЕрклськоi оБлАстI

рIшЕння

вiд 04.1 l. 20l9 року Jф з 1-3lчII

Про внесення змiн до рiшення сiльськоТ Ради вiд 21.|2.2018 р. NЪ27-2IУII

<,про сiльський бюджет Подiбнянськоi сiльськоi ради Манькiвського

району на 2019 рiю>

Вiдповiдно до пункту 2З частини 1 cTaTTi 26 Закону Украiни кПро мiсцеве

самовряДуваннЯ В YKpaiHi> та статтей 72,78 Бюджетного кодексу УкраТни,

Подiбнянська сiльська рада вирiшила:
Внести змiни до рiшення сiльськоi ради вiд 21 .|2.2018р. JФ27-2lУI| <ПРО

сiльський бюджет Подiбнянськоi сiлъськоi Ради Манькiвського району на

2019 рiю), (далi - рiшення), (зi змiнами):
1. Пункти |,4 рiшення викJIасти у новiй редакцii.
<< 1. Визначити на 2019 piK:

доходи сiльського бюджету у cyмi 206зз57 гривень, у тому числi доходи
загrшьного фо"ду сiлъського бюджеry 2034з08 гривенЬ та доходИ
спецiального фонду сiлъського бюджету - 29049 гривень згiдно з додатком
1 до цъого рiшення;
видатки сiлъського бюджету у cyMi 225606З гривень, у тому числi видатки

загаJIьного фонду сiльського бюджету 221|,140 гривенЬ та видаткИ

спецiаrrъного фонду сiльсъкого бюджету - 44З2З гривень;

дефiциТ за загаJIьниМ фондоМ сiльського бюджету визначити в cyMi

|774З2 гривенъ;
дефiцит за спецiальним фондом сiльського бюджету визначити

15274 гривень;
оборотний залишок бюджетних коштiв сiльського бюджеТУ У РОЗМiРi

22880 |ривень, що становить 1,2 вiдсотка видаткiв загального фо"ду оiльського

бюджету, визначених цим пунктом.)
( 4. Затвердити розподiл витрат сiльського бюджеry на реалiзацiю

регiональних програм в cyMi 2|5702 гривень, згiдно з додатком б до цього

рiшення.>
2. ,Щодатки Jф 1, З,4,6 викJIасти в новiй редакцii, що додаються.
з. Контроль за виконання цього рiшення покласти на Железнякову н.м. -

голову постiйноi коф ь плаЕування бюджету i фiнансiв Подiбнянськоi
сiльськоi ради .

в счмl

ъ
/-rl

ý
сiльський голо В.М. Кобзар



ШОДIБНЯЕСЬКА СШЬСЪКА РАДА
мАЕькIвсъкого рлйону чЕрклсъкоi овпдстr

вiд 04 листоIIада2аý рOку

рIшЕЕЕя

Ng 3l -4 /VII

IIро цаlання соцiмьпоt dополсоzа
,tеumапя]й саш зziёно поdанах заяs

Заслухавши та розгпянувIIм заfiву жлrгелiв села Подiбна
rр.Заболотrьо1 Галr*rи Петрiвrrи, Малъчеrжо Любовi .Щмитрiвlшл, Кобзар
Свiтлшrи АнатолiiЪrпл, Поляс HaTarii Василiвни про наданнrI софалъноi
допомсги за станом здоров'я, iH. згiдно щlед'явленLD( документЬ,
ВiДПОвiдно до гцrЕкгу 13 чаgтш{и 1 gтатгi 42 Закону Yrqрairш кгIро мiсцеве
ýilмоврддувttш{я в УкраiЫ>l, статri 78 Бюдкетного Кодексу Укршrrrr,
сiлъська рада

I}IлDrIIIтJтт^Lrfll lr-LtflJr1-1 .

I.Надаrи гр.Заболотнiй Галинi Пеrрiвнi, жr*телъцi с.Подiбна софаьну
допомоry у cyмi 1000 грн на лiкувшпrя,
2.Надатlл гр.Ма.пьченко Jftобовi ýмrтгрiвнi, >tштелъцi с.Подiбна софаrrьну
доýомогу у cyмi 2000 грн на лirryвання.
3. Надати гр.Кобзар Свiтлаяi Анатолi?внi, жl*тельru с.Подiбна софальну
догrомоry у cyмi 2000 грн на лiкувакrя.
4. Н4дати гр,Поляк Наталii BacиltiBHi, хо,rге"lьцi с.Подiбна соцiатrьну
доfiОмui,у у cyMi 3000 r,pн на.,riкуяаняя.

ради з IIитtlнь

сiльськай В.М.КобзарN
5..Контролъ за рiшеrшя покJIасти на поrгifuту комiсiю сiльськоi



ЕсдЕiL{[IсъItА сLчъсъкА рАдА
мАнькIвського рАЙону чЕркАсъкоi оБлАст]

рIшЕння}lь з1-#уlr

sц t-}4 лис,tOпада 2tji9 року

ГIро затверлження Порялку проведення
rрмадсьКого обговОреннJI з питань лобровiльного
об'сднання територiал ьних громаll

ijtдповtдно дtl частини 4 cr,5 Законч Украiни {jiipCI лOбровljlьне об-Еднання
територiачьних грмад)}' ч,1 ст.59 ЗаконУ YKpalHH., Пролriсш*"* auпrо*р"дування в
YKpa}Hi" , з метою врегулювення процедYри ilроведення громадського обговорння з
п r{та н ь добровi jr ьного об' с:днан ня територi ar ь н и х г ро iltад с iл ьсr*а рала

tsi,iРiШi,iЛ;^r.

l. Затверлити Порялок проведення громадського обговореннJI з питанЬ добровiльного
об' сднанrrя територi а-ть нlтх гро l!{ад ( Дода€ ться )

лt ftт пI, Trлl пс тт,
ý !j!D!.ir!\r,! lj+lл!!

СЬський В.М.Кобзар



укрднА
IтолБF{rшськА сtJьсъкА рАдА

млнькшського рдйону IIEPKACЬKOI овлдстl
рIшЕння

вц 04 листопада 2019 року

ГIро затвердкення проеlrгiв зеiu,ilЁу{ггрою

щодо вiдведення зOмельнIФ( дiлянок

у власнiсть

4.к
F&ди з

Jýb з1_6i ytl

рiшентIя покJIасти на поrrifury комiсiю ci-TbcbKoi

l1ого цриродокориýтування,

Згiдно ст.26Закону Ущраilпл кПро мiсцеве сilмоврядуванlrя в YKpatHfu>,

sr.i2, Ei, ii8, izi, i22 Земелъного кодЁксу'r'кражи, Закону Утсраiни Kiipo

ЗеIтIJIеУýтрiй, Закону Украiни кПро особиgге ýсJIянське гоýýодарýтво}, Закону

vkpaii*l i<I.tpo Дерйавнlй земельrпй кадастр} та Еорядку ýедення ýержавног*

земеJьIlого кадастру, затверддtеного пост€lЕовою КМУ ыд |1 .10,2012 ý}1051,

р*зrýяi*,вýiIi зffiвЕi грýъiадяi1 iipo зffЕвердiкс!firi rrpoeKTb з$r,ýiеустою

щодо вiдвgдff*Iя зeMýJlьHLrx дiлянок у власнiшъ за рахуЕок земеJIь не наданю{ у
власнiсть та пocTifure користув€lшý в межчý( населеного ггуIffrгу на терrrгорii

Подiбнянсъкоi сЬсъкоi раац ci-lbcbKa рща
т)тлDIIтIrдттдi] i't i 

' 
lд .t.l. Jl л1, .

l.Затвердrги Ероекти землеуýтрою щOдо вIдедgЕнrI земýJьнIФ{ дiлжrок у
власнigтъ зil pitxyнok земеjь не наданнх у власнiсть та пocTifme користуван}L в

межах насsленого шункту на TýpиTopii ГIодiбнявськоi сiльськоi ради факгичнпм

розлоtiролt для ведеЕн-s особистого седgЕеъкого госцодарства ,

2. Передiýи громадянаМ безогrлаТно у пplglý11y власнIGть з€меJь;1у дяя}жу

фаrrrичною rrпощею згiдно п.1-

З. Спецiал icTy Zкатегорii земпевгIорядilшсу сЬсъкоi ращ ýЕsсти вiдповiднi

змrни до докумеЕтlв.

Jч!

гl,/п

,

Прiзвище, iм'я
по батьковi

Мiсце
проживаJrнrI

Фаrсгrтна uлФща
земельноi дл. ,га
i каластровлй ],lb

Мiсцезнаход
ження
земелькоi
дiлянки

обме-
женtUI
cepBi-
туг

.
Яворька
Наталiя
Володимирiвна

С.ГIодiбна
В Ваryтiнq9

0,1000
712З18б50l:0l:00З.
03з2

B.BaTyTiHa

2 ЯворъкаОлена
В+л+днл*фвна

С.Подiбна
El Ilотtrтiшя о
' 

уФLJ larrE?/

0,1000
7l ,)? 

1 яА{п 1 .п l .п(!1,

0з31

в..tsатупна

сiлъськlй В.М,Кобзар



Ns
зlп

Прiзвишlе, iм-я,
по
батьковi

Мiсце
прOживання

Факrична
плоlца земельноТ

дiлянки,rа i кадасгровий
номер

Мiсцезнаход
ження
земельноi
дiлянки

06ме-
ження
сервiтуг

1 Колiсник Юрiй
семенович

С.Подiбна
В.Бр.Шевчен
KiB,57a

0,2500
712з186501:01:002:0t 03

С.Подiбна
В.Бр.Шевчен
KiB,59

укрлнА
подlБнянськА сlльськА рддА

мАнькlвського рАЙону чЕркАськоТ оБлАстl

вiд 04 листоfiада z0ig року

Про затвердження технiчноi документацiТ
iз землеустрою щодý встановлення { вiдновлення}
меж земельноТ дiлянки в Harypi ( на мiсцевостi !

з метою передачiу приватну власнiсть

Зriдно ст..26 3акону УкраТни кПро мiсцеве самоврядуаання в YKpaTHi>,

ст..12, 1],8, 120, L21,, L22 Земельного кодексу УкраТни , Закону УкраТни сПро
землеустрiй>, Закону УкраТни кПро дер}t(авну ре€страцiю речових прав на

нерухоме маЙно та Тх обтяженьD, 3акону УкраТни <Про,ЩержавниЙ

земельний кадастрD та порядку ведення ,Щержавного земельноrо кадасгру,

затвердженого постано8ою КМУ, розглянувtли заяву гр.. Колiсни ка Юрiя

Семеновича, про затвердження -rехнiчноi докумЁнтацiТ iз землеустрOЮ

щодс встановлення { вiдновлення} меж земедьноТдiлянки в Harypi tHa
мiсцевостi } дlrя будiвництва iобслуговування жилого будинку,
господарських будiвель i споруд i передачiу приват}lу 8ласнiсть,
гi пьгlчэ n:l rrэьl.i9ъчllg ruf.tч

ВИРlшИЛА:
1.3атвердити технiчну документацiю iз землеустрою щодо

встановлення ( вiдновлення} Me}t{ земельноТ дiлянки в Harypi { на мiсцевоСтi }

фактичним розмiром.. в межах села на територiТ ПодiбнянськOТ сiльськоТ ради
для будiвництва iобслуговування жилого будинку, господарських будiвель i

споруд:

2. Передати безоплатнс у при8атну власнiсть земельну дiлянку
фактичною плоlцею гр.. Колiснику Ю.С. згiдно п.1 .

3. Контраль за виконанням рiшення покJtасти на постiЙну KoMiciю

сiльськоi ради з п господарства i рацiональtlого
l]риродокоtrJисry

сiльський го. В.М,Кобзар



]rкрАIнА
ПОДtБНЯНСЬКА СlЛЬСЬКА РАДА

мАнькlвського рАйону чЕркАськоТ оыtдггl

вiд 04 лисгопада 2019 року N9 31_ 8Луll

[1ро надання дозвOлу на розробку технiчноi
докуменйцiТ iз землеусгроt0 щодо
всrановлення { вiдновлення} меж земельноТ дiлянки
в Harypi ( на мiсцевосгi } з метою державноi
реесrрацiТ права власносri н а земел ьн i дiлян ки

3гiдно сг..Zti Закону Украiни кПро мaсцеве самоврядування в yкpaiнiD, ст..12, t18, 12ц
121, 1а2, Перехiдних пOло}кень 3емельного кOдексу Украiни , Закону УкраТни кflро
землеyсrрiЙ>, Закону Украiни кПро державнV реесrрацiю речових прав на нерlD(оме
маЙно та Тх обтяженьD, 3акону УкраТни кПро,Щ,ержавний земельний кадастрD та порядку
ведення fl,ержавного земельногс кадастрy, затвердженого пOстановсю КМУ, розглянувlли
заяви громадян, про надання дозволу на розробку технiчноТ документацiТ iз землеустрою
щодо встановлення { вiдновлення} меж земельноТдiлянки в HaTypi { на мiсцевосгi } з
метою державнdi реесrрацii права власносri на земельнi ýлянки , сiльська радр

ВиРlШИЛА:
1. Надати дозвiл на розробкутехнiчноi дOкументацiТ iз землеустрою щад0

встансвлення { вiдновлення} меж земельноТ дiлянки в Haтypi i на мiсцевоrгi } з мето}о

державноi реесrрацiТ права власностi на земельнiдiлянки, яке в}tник.,lо згiднс рilлення
сiльськоi ради на пiдставi .Щекреry КМУ вiд 1992 року, в мен(ах села на територiТ
ПоДбнянськоi сiльськоi ради дlя :

а i жилого будинку, господарських будiвель i споруд:
Ns
зlп

Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Мiсце
проживання

Рiшення
с/ради про
передачу у
власнiсть

OpieHToBaHa
площа
земельнот
дiлянки

Мiсцезнаходж
ення земельноi
ýлянки

1 Колiсник Людмила
Павлiвна

С.Подiбна
В.Горького,22

Ngl вiд
26.12.1995

0,25 С.Подiбна
В.Горького,22

2 яковлева Галина
ГенадiiЪна

С.ПоДбна
В.Бр,Шевченкis
22JJ

Nэ1 вiд
07.04.t994

0,25 С.Подiбна
В.Бр.Шевчен
кiв,3З

з Бол.нюк Свiтлана
Анатолiтвна

С.Полiбна
В.Соборна,12

Nо1 вiл
a7.a4.L994

ý,25 С.Полiбна
В.Соборна,12

4 Яковлев Владислав
Генадiйович

С.Подiбна
В.Соборна,14а

NeI- вiд
07.04.1994

0,25 С.Подiбна
в.Соборна,14а

5 Цпичка Юрiй
Па-пла....r lL.l рvц}lа

С.Подiбна
Cl l lnr rTnl -.,.л 2*.чLп l рýJiuпFrJ

9

NчЗ. вiд
,}с {116оЕдwlддlдJJJ

0,25 С.Подiбна
о Гасап..а Л2цDчч9чрпgrтJ

6 ýаник Лариса
валентинiвна

С.Добра Ngl вiд
07.с4.1994

0,а5 С.tlодiбна
В.Ваryriна,11

7 Безручко Ганна

,{пантрiвна

С.Подiбна
ь,Еlатугlна,"53

Ng 20-11
io.Uэ.l,UUi

0,25 С.Подiбна
В.Ватрiна"З3

8 чайковский олексiй
йосипович

С"Подiбна в.

Центральна,60
Nsl вiд
07.04.1994

0,25 С.Подiбна в.

Щентральна,60
9 Подолянець Петро

васильович
С.ПоДбна
В.Ки[вська,30

N91 вiд
07.04,1994

о12 С.Подiбна
В.КиТвська,З0



10 Кущенко Галина
lBaHiBHa

С.Подiбна
В.КиТвська,55

Nлl вiд
м.02.1994

0,25 С.Подiбна
В.КиТвська,55

11 Супрун Микола
Григорович

С.Подiбна
В.КиТвська,70

Nsl вiд
07.м.1994

0,25 С.Подiбна
В.}tиiЪська,70

L? Чорна Валентина
миколаiъна

С.Подiбна
В.Киiвська,92

Nеl вiд
23.L2.L994

0.25 С.Подiбна
В.Киiвська,70

1з НiвевськиЙ Сергiй
АНТОНОВИЧ

С.Подiбна
В.Черняховсько
го,8

N91 вiд
07.04.1994

а,74 С.Подiбна
В.Черняховськ
огоr8

Ns
э{п

Прiзвище, iм'я
,По
батьковi

Мiсце
проживання

Рiшення
с/ради про
передFчу у
* -_ _..: *.бJl{rLltlLt а

OpicHToBaHa
площа
земельнот
-:_--..-.-лlJI}lllKи

Мiсцезнаходження
земельноТ Длянки

1- Колiсник
Людtлила
Павлiвна

С.Подiбна
В.Гсрького,22

Ngl вiд
26.12.1995

0,зб С.ПоДбна
В.Горького,22

2 ffковлева
Галина
ГенадiiЪна

С.Подiбна
В.Бр.Шевченкiв33

Nе1 вiд
с7.04.].994

а,42 С.ПоДбна
Ё.Бр.Шевчен кiв,3З

з Боднюк
Свiтлана
Анатолii'вна

С.Подiбна
В.Соборна,12

N91 вiд
07"04.1994

0,11 С.Подiбна
В.Соборна,12

4 Яковлев
Владислав
Генадiйович

С,ПоДбна
В.Соборна,14а

N91 вiд
07.04,1994

0,08 С.Подiбна
в.Соборна,14а

5 Шпичка Юрiй
Петрович

С.Подiбна
В.Центральна,З9

Nэl вiд
26.12.1995

0,3]. С,Подiбна
в.Соборна,43

6 ý,аник Лариса
валентинiвна

С.,Щобра Ns]. вiд
07.04.1994

0,12 С.Подiбна
В.Ватуriна,11

7 Еезррко Ганна
дмитрiвна

С.Подiбна
В.Ватугiна,33

Ng 20_11
з.ý.05.2001

0,40 С.Пgдiбна
В-Ватутiна,3З

8 чайковский
олексiй
йосипович

С,Подiбна
в.Щентральна,60

N91 вiд
07.04.1994

0,о8 С.Подjбна
в.Щентральна,60

9 Кущенко
Галина
lBaHiBHa

С.Подiбна
В.КиТвська,55

Nэl вiд
04.0?.1994

0,22 С.Подiбна
В,fiиТвська,55

10 Супрун Микола
Григорович

С.Подiбна
В.Киiвська,70

N91 вiд
07.04.1994

0,з.1 С.Подiбна
В.КиТвська,70

11 Чорна
валентина

_,_.J__,stYlиKUJlittBHd

С.Подiбна
В.КиТвська,92

Nеl вiд
23,12.1994

0,25 С.Подiбна
В.КиiЪська,70

дозвiл на пр

документацiТ.
3.

питань cl

п.1 звернрися дс зе,цлевпорядноТ органiзацii, яха ма€

робiт з метою Еиготовлення технiчноi

посгiйну KoMicirо сiльськоТ ради з
ання.

сiльський голо В.М.Кобзар

2.



ПОДБНЯНСЪКА СIЛЪСЪКА РАДА
/-

рIшЕння xnJ /- !/Цt

с. Подiбна

Про затвердlкення шрсеrry
зЕмлеустрою щодо вiдведенкя
земельноТ дiлянtсл

5. Контрояь за вкконанняhд

сiльський голова

2аl! рOку

шеннrL пскпаýти па сiльсъкого голову.

РозглянуВши змвУ гр. ШевЧенка Вiталiя ВiкгОровшtlа про затверд}кення

црssкгу 39млýус'rрою щодо змlни цiльового призначеЕня зсм€дьнr_ri дi.l'янкя iз

й*"- ддr" булiвниrrгва i обслуговуванIuI житлового булкнý, гсýподарських

булiвель i споруд {присапибна дйянка) пiл землi дJIя розмiщеядя та ексЕпуаrацii

оЬ'скгiв дорой"й cepBicy (дяrя розмiщенлrя дгзП та об'еrгiв дорOжЁього

cepBicy) та предýтавпецy дOкум*оuцi*, керуючись Консттryцiсю Уlgаiни, 
",, i2,

ri,zа,iз, gt, LLl, |26, iBc, еов Земельного кодексу Украiни, ст. 50 Закону Украiни

nttpo ur**у"rрiйr>, п. з4 ч. t ст.26 Закону УкраiЪи .,Про мiсцеве самоврflдування в

УкраiЪЬ, Подiбнянська сiльська рада

ВИРIШИЛА:

l. Затвсрлити шроект земJIеуgтрою щOдо вiдведення земельвоi дiлянки

площею 11066Ь г" пpr*u"rroI власноgтi гр, Шевченка Вiталiя Вiкгоровнча,

цiльове шризЕачеиня ikoT змiнrоgгъся iз земе.пь шrя будiвниrlгвп i_обслуговуванrul

}кнтловогс буяинýо господарських булiвель i спорул (rryвсалибна дiлянка) пiд

землi длЯ розпriщешнЯ та експлуатацlТ o6'eKTiB дорФiЕнъогО сервЁсУ {для

розмiщепня- лгзII та об'еrстiв дорожlrього cepBicy) в с. Подiбна, ByJt,

че,рняховськOгс, б/н Малькiвýького району Черкасъкот облаgгi,

2. Змiнллти цiльове призначеннr{ вищезазначеноi земельнОТ дiлянкИ IIJIсщеЮ

1,066E га кадастровий ,rо**р i|23i8650i:*1 :*t|,:*291., iз э*нель ш:я б,ъцiвниr{гs_а i

обслуговув**о 
^***свого бул"rку, господарських булiвель i СПOРУД (ПРИСаДИбНа

дiлянка) пiд землi дrя розмiйпr" i* **"rrrryатацii об'скгiв дорожнього cepBicy (лля

рпr*iщ*"о дгзп ; об'екгiв дорожнього cepBicy) в с- Подiбна, вул,

черняховського, бlн Маяькiвського району Черкаськоi областi,

' 3. Гр. Шевченко Вiталiю Вiкгоровичу звернугнся до державного

рееflраторfl IIýрухФмого майна дJIя ресстрачiТ прав на Еерухоме майно в

держilвному реесгрi прав.

4. Спецiа.rriсry по зем€льЕим питанIIflм ГIодiбнянськоi сiльськоТ Ради внести

змiни в зýмsльньоблiковi,riоrсументи,

В.М. Кобзар
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