
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 від 27 березня  2019 р. № 18                        ХХХІІ сесія селищної ради             
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам України для ведення особистого 
селянського господарства

         Розглянувши заяву громадян, наявну 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  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у
власність громадянам України :
Кралі Олегу Миколайовичу,
Цуркану Юрій Петрович, 
Шумовському Віталію Сергійовичу, 
Колодницькому Віктору Вячеславовичу, 
Піддубному Герману Олеговичу,
Ткаченко Денису Андрійовичу,
Цицьо Івану Івановичу, 
Сиваничу Вадиму Анатолійовичу,
Вінгентеру Андрію Миколайовичу, 
Храмову Олександру Петровичу,
Слюсару Сергію Леонідовичу,
Лівандовському Владиславу Володимировичу, 
Зикіну Костянтину Вікторовичу, 
Кулакевичу Михайлу Карповичу
 для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованих в
межах  території  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району
Миколаївської області.

2. Надати у власність земельну ділянку громадянам:



-  Кралі Олегу Миколайовичу площею 1,9263 га,  для ведення особистого
селянського господарства з кадастровим номером  4823355300:03:000:0339 в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області ( за межами смт В оскресенське);
-  Цуркану  Юрію Петровичу площею 1,9263  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства з кадастровим номером  4823355300:03:000:0340 в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області ( за межами смт В оскресенське);
-  Шумовському  Віталію  Сергійовичу площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0329 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
-  Колодницькому Віктору Вячеславовичу площею 1,9263 га, для ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0337 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
-  Піддубному  Герману  Олеговичу  площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0328 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
- Ткаченко Денису Андрійовичу  площею 1,9263 га, для ведення особистого
селянського господарства з кадастровим номером  4823355300:03:000:0338 в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області ( за межами смт В оскресенське);
-  Цицьо  Івану  Івановичу площею  1,9263  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства з кадастровим номером  4823355300:03:000:0331 в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області ( за межами смт В оскресенське);
-  Сиваничу  Вадиму  Анатолійовичу площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0335 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
-  Вінгентеру  Андрію  Миколайовичу площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0341 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
-  Храмову  Олександру  Петровичу площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0334 в адміністративних межах Воскресенської селищної



ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
- Слюсару Сергію Леонідовичу  площею 1,9263 га, для ведення особистого
селянського господарства з кадастровим номером  4823355300:03:000:0333 в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області ( за межами смт В оскресенське);
-  Лівандовському Владиславу  Володимировичу  площею  1,9263  га,  для
ведення  особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0342 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами
смт Воскресенське);
-  Зикіну  Костянтину  Вікторовичу площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0330 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами
смт  Воскресенське);
-  Кулакевичу  Михайлу  Карповичу площею  1,9271  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0325 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське).

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
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