
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 від  26 вересня 2018 р. №  26                       ХХІІІ  сесія селищної ради          
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки  
у власність для ведення фермерського 
господарства

        Відповідно  до  ст.  122  п.  1  Земельного  Кодексу  України  та
Розпорядження  КМУ  від  31.01.2018  року  №  60  –  р,  розглянувши  заяви
громадян  України  Кафтан  Тетяни  Максимівни,  Кафтан  Володимира
Гавриловича,  Печериці  Наталії  Володимирівни  про  затвердження  проекту
землеустрою щодо відведення  земельних ділянок  у  власність  для  ведення
фермерського господарства, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у
власність для ведення фермерського господарства громадянам:

- Кафтан Тетяні Максимівні загальною площею 5,0561 га кадастровий
номер  ххххххххххххххххххх із  земель  комунальної  власності  в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради (Воскресенська
ОТГ),  Вітовського  району  Миколаївської  області  (за  межами
населеного пункту  с. хххххххх);

- Кафтан  Володимиру  Гавриловичу  загальною  площею  5,0560  га
кадастровий  номер  хххххххххххххххххх із  земель  комунальної
власності  в  адміністративних  межах  Воскресенської  селищної  ради
(Воскресенська  ОТГ),  Вітовського  району  Миколаївської  області  (за
межами населеного пункту  с. хххххх);

- Печериці  Наталії  Володимирівні  загальною  площею  5,0560  га
кадастровий номер  ххххххххххххх із земель комунальної власності в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради (Воскресенська
ОТГ),  Вітовського  району  Миколаївської  області  (за  межами
населеного пункту  с. ххххххх).



2. Надати у власність земельні ділянки для ведення фермерського господарства
із земель комунальної власності громадянам:

- Кафтан Тетяні Максимівні загальною площею 5,0561 га кадастровий
номер  ххххххххх в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради (Воскресенська ОТГ), Вітовського району Миколаївської області
(за межами населеного пункту  хххххххххх);

- Кафтан  Володимиру  Гавриловичу  загальною  площею  5,0560  га
кадастровий  номер  ххххххххх в  адміністративних  межах
Воскресенської  селищної  ради  (Воскресенська  ОТГ),  Вітовського
району  Миколаївської  області  (за  межами  населеного  пункту   с.
ххххххх);

- Печериці  Наталії  Володимирівні  загальною  площею  5,0560  га
кадастровий  номер  ххххххххххххх в  адміністративних  межах
Воскресенської  селищної  ради  (Воскресенська  ОТГ),  Вітовського
району  Миколаївської  області  (за  межами  населеного  пункту   с.
хххххххх).

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


