
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ   МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                 сесія селищної ради
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

                     .2021                                             №_____

   Про надання дозволу на розроблення проєктів
   землеустрою щодо  відведення земельних
   ділянок  у власність для ведення  індивідуального 
   садівництва  гр. Ротар Т.М, площею 0,0800 га, 
   гр. Лаврентович Ю.В.,  площею 0,0800 га,
   гр. Ткаченко Н.В., площею 0,0400 га,
   гр. Бірюковій С.В., площею 0,0400 га , 
   гр. Некрасовій Л.П, площею  0,1200 га , 
   гр. Купрієвичу С.С., площею 0,0800 га, 
   гр. Путієнко А.В.,  площею 0,0400 га  -  ( за межами с.  Пересадівки) ,   
   гр. Вовк Т.І.,  площею 0,0800 га,   гр. Вовк Л.Ф., площею  0,0400 га- ( за  
   межами смт.   Воскресенське)
   
              Відповідно до статей 12, 22, 35, 116, 118, 121, 122,  Земельного
кодексу України,  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  розглянувши  заяви  громадян  України  Ротар  Т.М.,  Лаврентович
Ю.В., Ткаченко Н.В., Бірюковій С.В.,  Некрасовій Л.П., Купрієвичу С.С., гр.
Путієнко А.В., гр. Вовк Т.І., Вовк Л.Ф., про дозвіл на розрозблення проєктів
землеустрою щодо відведення  земельних ділянок  у  власність  для  ведення
індивідуального  садівництва,  враховуючи  висновок   постійної  комісії  з
питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,
будівництва,  архітектури,  раціонального  використання  земель  та  екології,
селищна рада

 ВИРІШИЛА:
               1.Надати дозвіл громадянці України Ротар Тетяні Михайлівні  на
розрозблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  індивідуального  садівництва,  орієнтовною  площею
0,0800  га  із  земель   комунальної  власності,  ділянка  №  1040,1041,СВТ
«Зірочка», вул. 19 Лінія, за межами території с. Пересадівки, Миколаївського
району, Миколаївської області.



        2.Надати дозвіл громадянці України Лаврентович Юлії Володимирівні
на розрозблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  індивідуального  садівництва,  орієнтовною  площею
0,0800  га  із  земель   комунальної  власності,  ділянка  № 302,  № 303,  СВТ
«Зірочка», вул. 19 Лінія,  за межами території с. Пересадівки, Миколаївського
району, Миколаївської області.
         3.Надати дозвіл громадянці України  Ткаченко Наталії Вікторівні  на
розрозблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  індивідуального  садівництва,  орієнтовною  площею
0,0400 га із земель  комунальної власності, СВТ «Черногорье»,  за межами
території с. Пересадівки, Миколаївського  району, Миколаївської області.
        4.Надати дозвіл громадянці України  Бірюковій Світлані Віталіївні  на
розрозблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  індивідуального  садівництва,  орієнтовною  площею
0,0400 га із земель  комунальної власності,  СВТ «Черногорье», за межами
території с. Пересадівки, Миколаївського  району, Миколаївської області.
       5.Надати дозвіл громадянці України  Некрасовій Людмилі Петрівні  на
розрозблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  індивідуального  садівництва,  орієнтовною  площею
0,1200 га, із земель  комунальної власності, ділянка № 873, вул. 22 Лінія СВТ
«Фарада»,  за  межами  території  с.  Пересадівки,  Миколаївського   району,
Миколаївської області.
      6. Надати дозвіл громадянину України  Купрієвичу Сергію Сергійовичу
на розрозблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  індивідуального  садівництва,  орієнтовною  площею
0,0800 га, із земель  комунальної власності, ділянка № 601, вул. 15 Лінія СВТ
«Фарада»,  за  межами  території  с.  Пересадівки,  Миколаївського   району,
Миколаївської області.
7. Надати дозвіл громадянці  України  Путієнко Анастасії  Володимирівні
на розрозблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  індивідуального  садівництва,  орієнтовною  площею
0,0400 га, із земель  комунальної власності, ділянка № 628, вул. 15 Лінія СВТ
«Фарада»,  за  межами  території  с.  Пересадівки,  Миколаївського   району,
Миколаївської області.
     8.  Надати  дозвіл  громадянці  України   Вовк  Тетяні  Іванівні на
розрозблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  індивідуального  садівництва,  орієнтовною  площею
0,0800 га, із земель  комунальної власності, ділянка № 416, вул. 12 Квартал
СТ  «Воскресенськ»,  за  межами  території  смт.  Воскресенське,
Миколаївського  району, Миколаївської області.
     9.  Надати  дозвіл  громадянці  України   Вовк  Ларисі  Федорівні на
розрозблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  індивідуального  садівництва,  орієнтовною  площею
0,0400 га, із земель  комунальної власності, ділянка № 405, вул. 12 Квартал



СТ  «Воскресенськ»,  за  межами  території  смт.  Воскресенське,
Миколаївського  району, Миколаївської області.
      10. Розроблені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у  власність  для  ведення   індивідуального   садівництва  подати  на
затвердження до Воскресенської селищної ради.
      11.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування
території,  будівництва,  архітектури,  раціонального використання земель та
екології. (голова комісії Микола МОТОРНИЙ) 

Секретар селищної ради                                                       Тетяна БІЛОЗОР
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