
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                 сесія селищної ради
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проект)
                    .2021                                             №_____

 Про  затвердження  технічних
документацій   із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж
земельних  ділянок  в  натурі  (на
місцевості)  для  будівництва  та
обслуговування  житлових  будинків,
господарських  будівель  і  споруд
(присадибні  ділянки),   та   надання  у
власність гр. Покидьку В.Т..,  площею
0,  1830  га  (в  межах  с.  Червоне),  гр.
Витязю М.С.,   площею 0,2078 га,   гр.
Ксенжик А.І.,  площею 0,2500 га,    гр.
Скидан  Л.І.,  площею  0,1745  га,  гр.
Білоусову  А.І.,  площею  0,2070  га,  гр.
Сопіній  С.О.,  площею  0,1763  га  (  в
межах  с.  Калинівки),  гр.  Зозулі  В.К.,
площею 0,0558 га, гр. Луковичу М.М.,
площею   0,1160  га,  гр.  Бондар  Т.П.,
площею  0,1000  га,  гр.  Цопі  І.П.,
площею   0,1000  га,  Кузьміну  В.М.,
площею  0,1075  га,  гр.  Котляровій
(Велечутіній ) О.М., площею 0,1500 га,
гр. Максюті І.О., площею 0,1302 га, гр.
Лі  В.М., площею 0,1500 га, Миронову
М.М., площею 0,1500 га  ( в межах смт.
Воскресенське)
        Відповідно до статей 12, 38, 39, 116, 118, 121, 122, 186 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),   враховуючи   висновок  постійної  комісії  з  питань  земельних  відносин,



природокористування,  планування  території  будівництва,  архітектури,  раціонального
використання земель та екології, селищна рада
ВИРІШИЛА:
          1.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на замовлення  Покидька
Віктора Тарасовича  відповідно до  Класифікації  видів  цільового призначення  земель
(КВЦПЗ): В.02.01 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  за  адресою:   Миколаївська  область,
Миколаївський район, село Червоне, вулиця  Першотравнева, 33 
        2.Затвердити  технічну  документацію   щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  Витязю  Михайлу  Степановичу  - для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка),  по  вул.  Суворова,  61  в  с.  Калинівка,  Миколаївського  району,
Миколаївської область.
        3.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості)   Ксенжик  Антоніні
Іванівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Миколаївська область, Миколаївський  район, с.
Калинівка, вул.  Свободи, 24                                                                                
        4.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості),  гр.  України  Скидан
Любові Іванівні   для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд  за адресою: Миколаївська область, Вітовський  район, с. Калинівка, вул.
Адмірала Траверсе, 85
        5.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (  на  місцевості),  гр.  України  Білоусову
Артуру Ігоровичу   для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд  за адресою: Миколаївська область, Вітовський  район, с. Калинівка, вул.
Адмірала Траверсе, 69
         6.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості),  гр.  України  Сопіній
Світлані  Олександрівні   для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд  за адресою: Миколаївська область Вітовський  район, с.
Калинівка, вул.  Адмірала Траверсе, 87
       7.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості),  гр.  України  Зозулі
Валентині  Костянтинівні   для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  за адресою: Миколаївська область
Миколаївський   район, смт  Воскресенське, вул.  Риночна, 38
       8.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), яка передається у власність
громадянину  України  Луковичу Михайлу Михайловичу 02.01  -  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна
ділянка),  яка  розташована    за  адресою:  смт  Воскресенське,  вул.  Софіївська,3
Миколаївського(в минулому Вітовський)   району, Миколаївської області.



       9.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення   меж
земельної ділянки в натурі ( на місцевості), яка передається у власність  Бондар Тетяні
Павлівні  02.01 -  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована   по  вулиці Видна, № 21, смт.
Воскресенське,  в  межах  території  Воскресенської  селищної  ради  Жовтневого  району,
Миколаївської області.
       10.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою щодо встановлення   меж
земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості),  яка  передається  у  власність  Цопі  Інні
Павлівні  02.01 -  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована   по  вулиці Видна, № 19, смт.
Воскресенське,  в  межах  території  Воскресенської  селищної  ради  Жовтневого  району,
Миколаївської області.
       11.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) на замовлення  Кузьміна
Віталія Миколайовича  відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель
(КВЦПЗ): В.02.01 -  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  за  адресою:  Миколаївська  область,
Миколаївський район, смт. Воскресенське, вул. Шевченка, 31   
        12.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) на замовлення  Котлярової
Оксани Миколаївни (  відповідно до Класифікації  видів цільового призначення земель
(КВЦПЗ): В.02.01 -  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і  споруд (присадибна ділянка),  за адресою: Миколаївська область,  Вітовський
район, смт. Воскресенське, вул. Янтарна, 106   
         13.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)   меж земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості)  громадянину  України
Максюті  Івану  Олександровичу -  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  за  адресою:
Миколаївська область, Миколаївський  район, смт. Воскресенське, вул. Центральна, буд.
25 А   
        14.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) комунальної власності  для
будівництва  і  обслуговування  житлового будинку,  господарських  будівель  і  споруд на
якій  розміщується  житловий  будинок  гр.  Лі  В'ячеславу  Мансувичу за  адресою:
Миколаївська область, Вітовський   район, смт. Воскресенське, вул. Пушкіна, 70
        15.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)   меж земельної  ділянки в натурі  (  на місцевості)  гр.  України  Миронову
Миколі  Миколайовичу для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд за адресою: Миколаївська область, Вітовський   район,
смт. Воскресенське, вул. Будівельників, буд.13
      16.Передати громадянину України  Покидько Віктору Тарасовичу  у  власність
земельну ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,1830  га,  кадастровий  номер
4823380700:09:006:0012, розташованої Миколаївська область  Миколаївський район, село
Червоне, вул. Першотравнева,33 



        17. Передати громадянину України  Витязю Михайлу Степановичу  у власність
земельну ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,2078  га,  кадастровий  номер
4823381300:07:039:0012,  розташованої   Миколаївська   область,  Миколаївський   район,
с.Калинівка, вул. Суворова, 61
        18. Передати громадянці України  Ксенжик Антоніні Іванівні  у власність земельну
ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,2500  га,  кадастровий  номер
4823381300:07:062:0029, розташованої : Миколаївська область,  Миколаївський район, с.
Калинівка, вул. Свободи, 24 
           19. Передати громадянці України  Скидан Любові Іванівні  у власність земельну
ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,1745  га,  кадастровий  номер
4823381300:08:027:0020, розташованої : Миколаївська область,  Миколаївський район, с.
Калинівка, вул. Адмірала Траверсе, 85 
           20. Передати громадянину України  Білоусову Артуру Ігоровичу  у власність
земельну ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,2070  га,  кадастровий  номер
4823381300:07:036:0026, розташованої : Миколаївська область,  Миколаївський район, с.
Калинівка, вул. Адмірала Траверсе, 69 
           21. Передати громадянину України  Сопіній Світлані Олександрівні  у власність
земельну ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,1763  га,  кадастровий  номер
4823381300:08:027:0021, розташованої : Миколаївська область,  Миколаївський район, с.
Калинівка, вул. Адмірала Траверсе, 87 
           22. Передати громадянці України  Зозулі Валентині Костянтинівні   у власність
земельну ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,0558  га,  кадастровий  номер
4823355300:07:027:0004,  розташованої  :  Миколаївська  область,   Миколаївський  район,
смт. Воскресенське, вул. Риночна,38 
          23. Передати громадянину України  Луковичу Михайлу Михайловичу    у
власність  земельну  ділянку,   для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка),  площею 0,1160 га,  кадастровий
номер  4823355300:08:057:0004,  розташованої  :  Миколаївська  область,   Миколаївський
район, смт. Воскресенське, вул. Софіївська,3 
          24. Передати громадянці України  Бондар Тетяні Павлівні    у власність земельну
ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,1000  га,  кадастровий  номер
4823355300:01:000:0785,  розташованої  :  Миколаївська  область,   Миколаївський  район,
смт. Воскресенське, вул. Видна,21
          25. Передати громадянці України  Цопі Інні Павлівні    у власність земельну
ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,1000  га,  кадастровий  номер
4823355300:01:000:0925,  розташованої  :  Миколаївська  область,   Миколаївський  район,
смт. Воскресенське, вул. Видна,19



         26. Передати громадянину України Кузьміну Віталію Миколайовичу   у власність
земельну ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,1075  га,  кадастровий  номер
4823355300:08:049:0006,  розташованої:   Миколаївська  область,   Миколаївський  район,
смт. Воскресенське, вул. Шевченка, 31
         27. Передати громадянці України Велечутіній ( Котлярова) Оксані Миколаївні   у
власність  земельну  ділянку,   для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка),  площею 0,1500 га,  кадастровий
номер  4823355300:07:006:0115,  розташованої:   Миколаївська  область,   Миколаївський
район, смт. Воскресенське, вул. Янтарна, 106
         28 Передати громадянину України Максюті Івану Олександровичу   у власність
земельну ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,1302  га,  кадастровий  номер
4823355300:08:045:0115,  розташованої:   Миколаївська  область,   Миколаївський  район,
смт. Воскресенське, вул. Янтарна, 106
         29. Передати громадянину України  Лі В'ячеславу Мансувичу   у  власність
земельну ділянку,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,1500  га,  кадастровий  номер
4823355300:08:046:0004,  розташованої:   Миколаївська  область,   Миколаївський  район,
смт. Воскресенське, вул. Пушкіна, 70

       30. Передати громадянину України  Миронову Миколі Миколайовичу   у власність
земельну ділянку  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  площею  0,1500  га,  кадастровий  номер
4823355300:08:050:0009,  розташованої:   Миколаївська  область,   Миколаївський  район,
смт. Воскресенське, вул. Будівельників,13.

       31. Право власності на земельні ділянки   виникає з моменту державної  реєстрації
цього права та оформлюється відповідно до Закону України  «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх   обтяжень».
          30. 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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