
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                сесія селищної ради
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

                 .2021                                           №_____
Про відмову у наданні дозволу  на
розроблення проєктів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок  у власність,
для ведення особистого селянського господарства.
 
          Відповідно до статей 12,  116, 118, 121, 122,  Земельного кодексу
України, Закону України  «Про особисте селянське господарство», статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви
громадян  України   про  надання  дозволу  на  розроблення  проєктів
землеустрою щодо відведення  земельних ділянок  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства   за  межами  с.  Водокачка,
Воскресенської селищної ради  та у зв'язку з тим,  що зазначені у графічних
матеріалах земельні  ділянки зарезервовані  під  громадські  пасовища згідно
рішення  №  48,  від  14.05.2021  р.,  позачергової  сьомої  сесії,  восьмого
скликання  Воскресенської  селищної  ради,    враховуючи  пропозиції  та
рекомендації  постійної  комісії  з    питань  земельних  відносин,
природокористування,  планування  території,  будівництва,  архітектури,
раціонального використання земель та екології  селищна рада
 ВИРІШИЛА:

  1.   Відмовити   громадянам  України  у  наданні  дозволу  на  розроблення
проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель
сільськогосподарського призначення, розташованих  в межах с. Водокачка,
Вітовського району, Миколаївської області (згідно додатку)   . 

  2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,
будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології.

Селищний голова                                       Олександр ШАПОВАЛОВ



                                                                                     Додаток 
                                                                                     до рішення ,        сесії           
                                                                                     восьмого скликання
                                                                                      від                       №

Про відмову у наданні дозволу  на розроблення проєктів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок  у власність, для ведення особистого
селянського господарства  

№
п/
п

Прізвище ім'я по батькові Площа
( га)

Адреса проживання

1 Бреславський Микола Іванович 2,0000 с.Грейгове, вул.Миколи Руденко,40  
Вітовського рн Миколаївської обл

2 Бреславський Олена Павлівна 2,0000 с. Грейгове, вул.Миколи Руденко,40  
Вітовського рн Миколаївської обл

3 Бойко Світлана Миколаївна 2,0000 с. Грейгове, вул.Героїв Крут,6 
Вітовського рн Миколаївської обл

4 Громик Роман Іванович 2,0000 с.Грейгове, вул. Садова, 17
Вітовського рн Миколаївської обл

5 Кошель Аліна Анатоліївна 2,0000 с. Водокачка, вул. Зарічна, 18
Вітовського рн Миколаївської обл

6 Кремезюк Аліна Юріївна 2,0000 с. Грейгове, вул.Героїв Крут,6 
Вітовського рн Миколаївської обл

7 Колесник Ірина Анатоліївна 2,0000 с.Грейгове, вул.Миколи Руденко,76 кв 3 
Вітовського рн Миколаївської обл

8 Маршанішвілі Сергій Григорович 2,0000 с.Грейгове, вул. Шевченко, 28
Вітовського рн Миколаївської обл

9 Пятанчук  Людмила Миколаївна 2,0000 с. Водокачка, вул. Зарічна, 5
Вітовського рн Миколаївської обл

10 Приходько Олена Сергіївна 2,0000 с. Грейгове, вул. Івана Богуна,66 а кв.2 
Вітовського рн Миколаївської обл

11 Пятанчук Віктор Петрович 2,0000 с. Водокачка, вул. Зарічна, 5
Вітовського рн Миколаївської обл

12 Шевченко Олександр Михайлович 2,0000 с.Грейгове, вул. Садова, 17
Вітовського рн Миколаївської обл

13 Швець Сергій Анатолійович 2,0000 с.Грейгове, вул.Миколи Руденко,76 кв.3  
Вітовського рн Миколаївської обл



Аркуш погодження
до проєкту рішення сесії селищної ради

Про відмову у наданні дозволу  на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок  у власність, для ведення особистого селянського господарства  

Ім'я та прізвище  Посада Підпис, дата

Юрій ЯСЬКІВ заступник  селищного
голови  з  питань
діяльності  виконавчих
органів ради 

Олена САКУН начальник  юридичного
відділу

Микола МОТОРНИЙ голова постійної комісії
з  питань   земельних
відносин,
природокористування,
планування  території,
будівництва,
архітектури,
раціонального
використання  земель  та
екології

Розсилка:  до справи
Громадянам згідно додатку 
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