
 
 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30.10.2019  № 263  

м. Перещепине  

Про погодження громадянам Перещепинської  

міської ОТГ на видалення гілок дерев  

полезахисної лісової смуги 

 

Розглянувши заяви громадян Перещепинської міської ОТГ,  з метою 

визначення стану зелених насаджень (порослі, чагарнику, сухих та ушкоджених 

погодними факторами дерев) полезахисної лісової смуги, які налягають на межі 

земельних ділянок (паїв), що належать громадянам на праві приватної 

власності, і перешкоджають проїзду сільськогосподарської техніки для їх 

обробітку поблизу сіл: Багате, Панасівка, Рівне, Левенцівка, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. «б» ч.2 ст.22 

Земельного кодексу України, виконавчий комітет  Перещепинської міської ради                        

         

             
 

            В И Р І Ш И В : 

 

1. Комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель Перещепинської ОТГ (голова комісії – КАНІВЕЦЬ А.О.) 

провести обстеження зелених насаджень (порослі, чагарнику, сухих та 

ушкоджених погодними факторами дерев) полезахисної лісової смуги, які 

налягають на межі земельних ділянок (паїв), що належать громадянам на праві 

приватної власності, і перешкоджають проїзду сільськогосподарської техніки 

для їх обробітку поблизу сіл: Багате, Панасівка, Рівне, Левенцівка, на предмет 

доцільності їх видалення, а саме: 

 1) поблизу полів №№ 5, 8, що належать гр. ОЛЕКСЕНКУ Михайлу 

Михайловичу на підставі Державного акта на право приватної власності на 

землю І-ДП №096807 від 25 жовтня 2001 року; 

           



          2) поблизу поля № 3В, що належить гр. СЕРГЕЄВУ Василю 

Олександровичу на підставі Державного акта на право приватної власності на 

землю І-ДП №126438 від 25 жовтня 2001 року; 

 3) поблизу поля № 3Б, що належить  гр. ЖИГИРУ Миколі Івановичу на 

підставі Державного акта на право приватної власності на землю ІІ-ДП 

№110570 від 25 жовтня 2001 року; 

4) поблизу поля № 36Б, що належить  гр. ЮРЧЕНКУ Дмитру 

Васильовичу, на підставі Державного акта на право приватної власності на 

землю ІІ-ДП №110836 від 25 жовтня 2001 року; 

 5) поблизу поля № 4, що належить гр. КУРДАНОВУ Володимиру 

Михайловичу, на підставі Державного акта на право приватної власності на 

землю ІІ-ДП № 110553 від 25 жовтня 2001 року; 

 6) поблизу поля № 9, що належить гр. КУРДАНОВУ Сергію 

Володимировичу, на підставі Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 

20 жовтня 2009 року №2-3394; 

   7) поблизу поля № 4В, що належить гр. ЛЮБОМСЬКІЙ Олені Іванівні на 

підставі Державного акта на право приватної власності на землю І – ДП 

№087660 від 20 травня 2003 року; 

  8) поблизу поля №3, що належить гр. САМСОНЮК Світлані Вікторівні, 

на підставі Державного акта на право приватної власності на землю ІІ-ДП 

№110804 від 25 жовтня 2001 року; 

 9) поблизу поля № 330-В, що належить гр. КОВАЛЕНКО Валентині 

Євгенівні на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку 

Серія ДП №087520 від 12 жовтня 2004 року; 

 10) поблизу поля № 167-Б, що належить гр. КОСЕНКУ Віталію 

Олексійовичу  на підставі Державного акта на право власності на земельну 

ділянку Серія НЖ № 921451 від 11 лютого 2009 року; 

 11) поблизу поля № 36 Б, що належить  гр. ЮРЧЕНКО Аліні Андріївні на 

підставі Державного акта на право приватної власності на землю ІІ-ДП 

№110835 від 25 жовтня 2001 року; 

12) поблизу поля № 2Б, що належить гр. СЕМЧИШИНУ Миколі 

Леонтійовичу на підставі Державного акта на право приватної власності на 

землю ІІ-ДП №110527 від 25 жовтня 2001 року; 

 13) поблизу полів №№ 45А, 47А, що належить гр. ЛАЗУРЕНКО Ользі 

Іванівні  на підставі Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 

06.12.2017 №1499; 

  14) поблизу поля №36Б, що належить гр. ЛАЗУРЕНКУ Георгію 

Івановичу на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом від 

15.03.2017 №249; 



  15) поблизу поля № 38В гр. СОЛОГУБ Анатолію Станіславовичу на 

підставі Витягу про право власності на землю від 21.03.2014 №19363056;  

16) поблизу поля № 66, що належить гр. ЧЕРКАСЬКОМУ Сергію 

Дмитровичу на підставі  Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 20 

березня 2012 року №2-882; 

17) поблизу полів №№ 85, 86, 87, 88, що належать гр. ВАЩЕНКУ 

Вячеславу Володимировичу на підставі Державного акта на право приватної 

власності на землю ІІ – ДП № 110583 від 25 жовтня 2001 року; 

18) поблизу поля №1, що належить гр. МЕЛЬНИКУ Леоніду Йосиповичу 

на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ 

№944613 від16 лютого 2012 року. 

2. Земельній комісії Перещепинської міської ОТГ надати висновок 

виконавчому комітету міської ради на наступне засідання, яке відбудеться  

27 листопада 2019 року.  

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію міської ради з питань житлової політики, комунального 

господарства, транспорту, природокористування, охорони довкілля та 

енергозбереження (голова депутатської комісії - ЛУК’ЯНЕНКО  В.В.). 

 

 

 

 

 

 

 В.о. міського голови             М.Г. КОПИТЬКО  


