
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

    від  14 червня  2018 р. № 5          ХVІІІ позачергова  сесія селищної ради
    смт. Воскресенське                       восьмого скликання

Про надання у власність земельних
ділянок  для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і
споруд  
        
 Розглянувши звернення громадян Бащак Любові Василівни, Малахової Ніни
Олександрівни,  Озерової  Галини  Пилипівни,  Дробко   Йосипа  Івановича
наявну  земельно-кадастрову  інформацію,  рекомендації  постійних  комісій
селищної  ради  ,  керуючись  Конституцією  України,  Земельним  кодексом
України,  Законами України  “Про оренду  землі”,  “Про землеустрій”,  “Про
місцеве самоврядування в Україні”,   селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  технічні  документації  із  землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам України:

-  Бащак  Любові  Василівні  для  будівництва  та   обслуговування  житлового
будинку  в  межах  території  хххххххх  (кадастровий  номер  –  хххххххх)
загальною площею ххххх, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

-  Малаховій  Ніні  Олександрівні  для  будівництва  та   обслуговування
житлового будинку в межах території хххххххххххх (кадастровий номер –
хххххххххх) загальною площею ххххх га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Озеровій Галині Пилипівні для будівництва та  обслуговування житлового
будинку в межах території хххххх (кадастровий номер – ххххххх) загальною
площею ххххххх га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Дробко  Йосипу Івановичу  для  будівництва  та   обслуговування  житлового
будинку  в  межах  території  ххххххх  (кадастровий  номер  –  ххххххх)
загальною площею ххххх га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

2.Надати у власність земельні ділянки громадянам:



-   Бащак  Любові  Василівні  площею  хххххх  га   для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку в межах території ххххх
-   Малаховій  Ніні  Олександрівні  площею  ххххх  га   для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку в межах території ххххх
-   Озеровій  Галині  Пилипівні  площею  хххх  га   для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку в межах території хххххх
-   Дробко  Йосипу  Івановичу  площею  ххххх  га   для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку в межах території хххххх

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.
 
  

Селищний голова                                                       О.М. Шаповалов


