
 

 

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
гр. Главі Л.М. Пєшковій В.І.,Форошевській Т.М.

          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  Глави  Любові  Михайлівни,  Пєшкової  Вікторії
Ігорівні,  Форошевської  Тетяни  Миколаївни  про  надання  дозволу  на
розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства   та у зв'язку з
тим,   що  зазначені  у  графічних  матеріалах  земельні  ділянки  входить  до
складу  земельної  ділянки,  яка  знаходиться  в  оренді   Степівської
(Воровської) загальнооосвітньої школи I-II ступеня – договір оренди землі
від  10.12.2009р.,зареєстрований  в  державному  реєстрі  земель  за  №
040949006108  від  10.12.2009  р.,  враховуючи  пропозиції  та  рекомендації
постійної  комісії  питань  земельних  відносин,  природокористування,
планування  території,  будівництва,  архітектури,  раціонального
використання земель та екології, селищна рада

 ВИРІШИЛА:
        1.   Відмовити  громадянці України  Главі Любові Михайлівні   у
наданні  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель сільськогосподарського  призначення,  розташованих
за межами с. Степове, Миколаївського (Вітовського) району, Миколаївської
області. 
         2.  Відмовити  громадянці України  Пєшковій Вікторії Ігорівні   у
наданні  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель сільськогосподарського  призначення,  розташованих



за межами с. Степове, Миколаївського (Вітовського) району, Миколаївської
області.
         3.  Відмовити  громадянці України Форошевській Тетяні Миколаївні
у  наданні  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель сільськогосподарського  призначення,  розташованих
за межами с. Степове, Миколаївського (Вітовського) району, Миколаївської
області.
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
                                              

                                               



                                                  Аркуш погодження
до проєкту рішення сесії селищної ради

Про відмову у  наданні  дозволу  на  розроблення проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки  у власність, для ведення особистого
селянського господарства гр. Главі Л.М., Пєшковій В.І., Форошевській
Т.М.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ім'я та прізвище  Посада Підпис, дата

Юрій ЯСЬКІВ заступник  селищного
3олов  из  питань
діяльності  виконавчих
органів ради 

Володимир БЕЛЕВЯТ Начальник  відділу
земельних відносин

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
Гр.  Главі Л.М. Пєшковій В.І., Форошевській Т.М.
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