
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

РІШЕННЯ

від 30 серпня_2019 року № 22             ХХХVІ сесія селищної
смт. Воскресенське                                     ради восьмого скликання             

Про відмову у наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства

Керуючись  статтями  12,  116,  118,  122  Земельного  кодексу  України,
пунктом  34  частини  першої  статті  26  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування  в  Україні",  розглянувши  заяви  громадян  Семерей  М.О.,
Семерея П.М., Семерея М.Ф., Семерея М.М., Єрмолової С.І., Єрмолова О.В.,
Єрмолова  С.О.,  Шевченко  Д.М.,  Семерей  К.П.,  Левицької  Л.Д.,
Прохорової  І.У.,  Левицької  Г.У.,  Левицької  К.О.  про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Воскресенської  селищної  ради  та  додані  документи,  враховуючи  те,  що
бажані земельні ділянки  входять до складу сформованої земельної ділянки з
кадастровим номером 4823355300:05:000:0234 яка перебуває у користуванні
Мішково-Погорілівської  школи  –  інтернаті  на  підставі  акту  на  право
постійного  користування  серія  І-МК  №  000219  від  29.12.1997  року,
зареєстрованого  в  Книзі  записів  державних  актів  на  право  постійного
користування  землею  за  №  145  та  у  зв’язку  з  невідповідністю   місця
розташування земельних ділянок вимогам законів селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити  Семерею  Платону  Михайловичу у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2, 0000 га у  власність для ведення особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради. 

2. Відмовити  Семерею Михайлу Филимоновичу  у наданні дозволу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2, 0000 га у  власність для ведення особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради. 

3. Відмовити  Семерею  Михайлу  Михайловичу у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки



орієнтовною площею 2, 0000 га у  власність для ведення особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради.  

4. Відмовити  Єрмоловій  Світлані  Іванівні у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2, 0000 га у  власність для ведення особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради. 

5. Відмовити  Єрмолову  Олегу  В’ячеславовичу у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2, 0000 га у  власність для ведення особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради. 

6. Відмовити  Єрмолову Святославу Олеговичу у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2, 0000 га у  власність для ведення особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради. 

7. Відмовити  Шевченко  Денису  Михайловичу у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2, 0000 га у  власність для ведення особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради. 

8. Відмовити Семерей Катерині Петрівні у наданні дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 2,  0000 га у  власність для ведення особистого селянського
господарства на території Воскресенської селищної ради. 

9. Відмовити  Левицькій  Людмилі  Дмитрівні у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2, 0000 га у  власність для ведення особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради. 

10.Відмовити  Прохоровій  Ірині  Устимівні у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2, 0000 га у  власність для ведення особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради. 

11.Відмовити  Левицькій  Галині  Устимівні у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2, 0000 га у  власність для ведення особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради. 

12.Відмовити  Левицькій  Катерині  Олегівні у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2, 0000 га у  власність для ведення особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради. 



13.Відмовити  Семерей  Майї  Олегівні у  наданні  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 2,  0000 га у  власність для ведення особистого селянського
господарства на території Воскресенської селищної ради. 

    

  2.  Контроль за виконанням цього 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


