
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2019 р. №                                     ХХХІ сесія селищної ради         
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про затвердження технічної документації
 із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
 надання у власність земельної ділянки для
 будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  

         Розглянувши заяви гр. Тарабріної Наталії Михайлівни, Чалого Артема
Васильовича,  Кирись  Валентини  Іванівни,  Махмудової  Тетяни
Михайлівнинаявну земельно-кадастрову інформацію, рекомендації постійних
комісій  селищної  ради,  керуючись  Конституцією  України,  Земельним
кодексом  України,  Законом  України  “Про  землеустрій”,  Законом  України
“Про місцеве самоврядування в Україні”,   селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам України:

-  Тарабріній  Наталії  Михайлівні для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт. Воскресенське по вул. Соборна, 56, Вітовського району Миколаївської
області  (кадастровий  номер  –  4823355300:07:009:0167)  загальною площею
0,1344 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Чалому Артему Васильовичу для будівництва та  обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
с.  Пересадівка  по  вул.  Михайла  Грушевського,  97,  Вітовського  району
Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  4823383900:07:029:0004)
загальною площею 0,1543 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.



- Кирись Валентині Антонівні для будівництва та  обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт.  Воскресенське  по  вул.  Центральна,  20,  Вітовського  району
Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  4823355300:08:040:0005)
загальною площею 0,15 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Махмудовій  Тетяні  Михайлівні для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
с.  Пересадівка  по  вул.  Михайла  Грушевського,  259  Вітовського  району
Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  4823383900:07:069:0013)
загальною площею 0,2330 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Кулик Олександрі Петрівні для будівництва та  обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт.  Воскресенське  по  вул.  Набережна,  19,  Вітовського  району
Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  4823355300:07:010:0159)
загальною площею 0,15 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

2. Надати у власність земельну ділянку громадянам:

-   Тарабріній  Наталії  Михайлівні  площею  0,1344  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах території  смт. Воскресенське по вул. Соборна, 56, Вітовського району
Миколаївської області; 

-  Чалому  Артему  Васильовичу  площею  0,1543  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах  території   с.  Пересадівка  по  вул.  Михайла  Грушевського,  97,
Вітовського району Миколаївської області; 

-   Кирись  Валентині  Антонівні  площею  0,15  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах території   смт.  Воскресенське  по  вул.  Центральна,  20,  Вітовського
району Миколаївської області;

 -   Махмудовій  Тетяні  Михайлівні  площею 0,2330  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах  території   с.  Пересадівка  по  вул.  Михайла  Грушевського,  259,
Вітовського району Миколаївської області; 



-   Кулик  Олександрі  Петрівні  площею  0,15  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах  території   смт.  Воскресенське  по  вул.  Набережна,  19,  Вітовського
району Миколаївської області;

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.ШАПОВАЛОВ


