
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

06.11.2020 №6
смт Воскресенське

XLVII позачергова сесія селищної 
ради восьмого скликання

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання 

у власність земельних ділянок для будівництва та

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і

споруд гр. Федишиній Є.П., Калюжній Н.Ф., Ісмаіловій Т.В.,

Кумпан А.Г., Третяк І.В., Павловській І.П.

     Відповідно до Земельного кодексу України, статті 55 Закону України «Про

землеустрій»,  Інструкції  «Про  встановлення  (відновлення)  меж  земельних

ділянок  в  натурі   (на  місцевості)  та  їх  закріплення  межовими  знаками,

затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010 № 376, статті 26

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши

технічні документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості), селищна рада

 ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  громадянам

України:

-   Федишиній  Євгенії  Петрівні для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: Миколаївська

область, Вітовський район, смт Воскресенське,                                       вул.

Інгульська, 52 (кадастровий номер – 4823355300:07:034:0004)                площею

0,1500 га, із земель комунальної власності.

 Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні;
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- Калюжній  Надії  Федорівні  для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: Миколаївська

область, Вітовський район, смт Воскресенське,                                       вул.

Інгульська,  37а  (кадастровий  номер  –  4823355300:07:035:0006)

площею 0,1111 га, із земель комунальної власності.

 Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні;

- Ісмаіловій Тетяні Валентинівні для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд  за адресою: Миколаївська

область, Вітовський район, с Калинівка,                                       вул. Баклана, 31

(кадастровий номер – 4823381300:07:052:0060)             площею 0,2403 га, із

земель комунальної власності.

 Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні;

-  Кумпан  Аллі  Григорівні для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд  за адресою: Миколаївська

область, Вітовський район, с. Пересадівка,  вул. Шевченка, 133 (кадастровий

номер  –  4823383900:07:053:0011)  площею  0,0963  га,  із  земель  комунальної

власності.

 Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні;

-    Третяк  Ірині  Валентинівні для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шаповаленка, 128

в с. Калинівка  Вітовського району Миколаївської області (кадастровий номер

– 4823381300:08:014:0021) площею 0,1378 га, із земель комунальної власності.

 Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні;

- Павловській  Ірині  Павлівні для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Набережній, 22 в

смт. Воскресенське  Вітовського району Миколаївської області  (кадастровий

номер  –  4823355300:08:050:0005)  площею 0,1292  га,  із  земель  комунальної

власності.

2.  Надати у власність земельні ділянки громадянам:

-  Федишиній  Євгенії  Петрівні (кадастровий  номер  –

4823355300:07:034:0004) площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування

житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території

смт  Воскресенське,  вул.  Інгульська,  52,  Вітовський  район,  Миколаївська

область;
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-  Калюжній  Надії  Федорівні  (кадастровий  номер  –

4823355300:07:035:0006) площею 0,1111 га для будівництва і обслуговування

житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території

смт  Воскресенське,   вул.  Інгульська,  37а,  Вітовський  район,  Миколаївська

область;

-  Ісмаіловій  Тетяні  Валентинівні (кадастровий  номер  –

482331300:07:052:0060) площею 0,2403 га для будівництва і  обслуговування

житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території

с Калинівка, вул. Баклана, 31, Вітовський район, Миколаївська область;

-  Кумпан  Аллі  Григорівні (кадастровий  номер  –

4823383900:07:053:0011)  площею 0,0963 га для будівництва і обслуговування

житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території

с. Пересадівка, вул. Шевченка, 133 Вітовський район,  Миколаївська область;

- Третяк  Ірині  Валентинівні (кадастровий  номер  –

482331300:07:052:0060) площею 0,1378 га для будівництва і  обслуговування

житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території

с. Калинівка  вул. Шаповаленка, 128, Вітовський район, Миколаївська область;

- Павловській  Ірині  Павлівні (кадастровий  номер  –

4823355300:08:050:0005) площею 0,1292 га для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Набережній, 22 в

смт. Воскресенське  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                                       Олександр ШАПОВАЛОВ
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