
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  відведення земельної  

ділянки  у власність  гр. Ігнатенко В.В. для ведення  індивідуального садівництва  площею  

0,1200 га   в межах території  Воскресенської селищної ради ( с. Калинівка)  

 

2. Про надання дозволу  на розроблення проєкту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність гр. Бондар Р.В. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд,  орієнтовною площею 0,0800 га ( смт. 

Воскресенське) в межах  території Воскресенської селищної ради 

 

3.Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо  відведення земельних 

ділянок  у власність гр. Каплій В.М., Каплію М.М., Мардар Н.Т., Каплію С.М. для ведення  

індивідуального садівництва, площею  0,1200 га  в  межах території Воскресенської 

селищної ради (с. Пересадівка) 

   

4. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки  у власність гр.  Стамат А.О. для ведення особистого  селянського господарства,  

площею  2,0000 га  в межах території Воскресенської селищної ради (смт.Воскресенське) 

 

 

5. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки  у власність гр.  Белевят Д.І. для ведення особистого  селянського господарства,   

площею  2,0000  га  в межах території  Воскресенської селищної ради (с.Пересадівка) 

   

6.Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  відведення земельної  

ділянки  у власність гр.  Іванову О.В.  для ведення особистого  селянського господарства, 

орієнтовною площею  0,7000  га  в межах території Воскресенської селищної ради ( с. 

Калинівка)   

 

7.Про надання дозволу  на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд  (присадибна ділянка) гр. Берднику А. М. площею 0, 2500 га  в межах 

території Воскресенської селищної ради (с.Водокачка) 

  

8.Про надання дозволу на розробку технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  яка 

передається у власність Бихановій С. А. для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва в межах території Воскресенської селищної ради ( с-ще Грейгове) 

 

9. Про  внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 20.10.2021 року № 30 

«Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  гр.  Хрупало Д.О. для ведення індивідуального  садівництва, площею 

0,04 га  в СТ « Воскресенськ» за межами смт. Воскресенськ» 

 

10. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  гр.  Бєлінському В.В.  для ведення індивідуального  садівництва, 

площею 0,0400 га  в СТ « Воскресенськ»  в межах території Воскресенської селищної ради 

 

11. Про проведення експертної  грошової оцінки земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення  розташованої: с. Пересадівка,  вул. Михайла 

Грушевського, 146/2  гр.  Бень А.В. 



 

12. Про проведення експертної  грошової оцінки земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення  розташованої: с. Пересадівка,  вул. Михайла 

Грушевського, 146/1  гр.  Бень А.В. 

 

13. Про надання дозволу ПАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» » на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  в постійне  

користування для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії під запроектованим енергетичним  

об'єктом, орієнтовною площею 0,0024 га  в межах території  Воскресенської селищної 

ради (с. Пересадівка) 

 

14. Про надання дозволу на виготовлення  проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду АТ «Миколаївобленерго», орієнтовною площею 6 кв.м, в 

межах  смт. Воскресенське 

 

15. Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  відведення 

земельної  ділянки  у власність  гр. Ухіній В.М. ведення  індивідуального садівництва  

площею  0,1200 га   в межах території  Воскресенської селищної ради ( смт. 

Воскресенське)  

 

16. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки  у власність гр.  Токарєву Д.І. для ведення особистого  селянського господарства,  

площею  2,0000 га  в межах території Воскресенської селищної ради (смт.Воскресенське) 

 

 

17. Про надання дозволу  на розроблення проєкту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність гр. Махині О.О. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд,  орієнтовною площею 0,2500 га ( 

смт. Воскресенське) в межах  території Воскресенської селищної ради ( с-ще Грейгове) 

 

18. Про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо  відведення 

земельної  ділянки  у власність  гр. Мечидову М.Р.    для ведення  особистого селянського 

господарства  площею  2,0000 га   в межах території Воскресенської селищної ради (за 

межами с. Пересадівки)  

   

 19. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянки  у власність гр.  Дунаку Я.В., орієнтовною  площею 2,0000 га, для 

ведення особистого селянського господарства    в межах території Воскресенської 

селищної ради (за межами с. Михайло- Ларине)      

 

20. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки  у власність гр.  Циркуленко І.В. для ведення особистого  селянського 

господарства,  площею  2,0000 га  в межах території Воскресенської селищної ради (с. 

Михайло-Ларине) 

 

21. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки  у власність гр.  Нестеренко В.Г., орієнтовною  площею 2,0000 га, для ведення 

особистого селянського господарства    в межах території Воскресенської селищної ради 

(с. Калинівка)   

 



22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Петрову В.В., гр. Кузьмі І.О., гр. Кузьмі Ю.І., гр. Кузьмі О.І., площею 4,1300 

га кожному, в межах Воскресенської селищної ради (с. Пересадівка)  

 

23. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр.  Михей К.О., площею 2,0000 га (с.Пересадівка), гр. Менько О.М. площею 

2,0000 га (с.Михайло-Ларине) в межах території Воскресенської селищної ради  

 

24. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення  особистого селянського господарства гр. Петрову В.В., гр. Кузьмі 

І.О., гр. Кузьмі Ю.І., гр. Кузьмі О.І., площею 1,8518 га кожному, гр. Петровій Г.Я., 

площею 1,8517 га  в межах території Воскресенської селищної ради ( с. Пересадівка) 

 

25. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення індивідуального садівництва  гр. Вовк Л.Ф., площею 0,0406 га, гр. 

Вовк Т.І., площею  0,0808 га (СТ Воскресенськ), гр. Томковій А.М., площею 0,12 га (с. 

Михайло-Ларине) в межах території Воскресенської селищної ради. 

 

26. 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) 

 

27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Коломієць Л.К., площею 1,2379 га для  ведення особистого селянського 

господарства в межах території с-ща Грейгове. 

 

28.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Белевят К.М., площею 

1,0000 га,  Марценюк Л.М., площею 1,0000 га , Холявкі В.М., площею 1,0000 га, гр. 

Гребенюк  А.Д., площею 2,8730 га ( с. Пересадівка), гр. Фільтанович Г.І., площею 1,0000 

га ( с. Калинівка) в межах території Воскресенської селищної ради. 

    

 29. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Ткаченку О.В., Ткаченко А.В., Ткаченку В.І., Ткаченко К.В., Ткаченку А.І. 

площею 4,1300 га кожному, в межах Воскресенської селищної ради (с. Пересадівка) 
 

30. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Новіковій Л.К., Старощак Н.О. для ведення  особистого селянського 

господарства площею 2,0000 га  в межах території Воскресенської селищної ради ( с. 

Михайло-Ларине) 

 



31. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мороз Ю.М. для обслуговування  житлового будинку господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,15 га  (с-ще Грейгове) в межах 

Воскроесенської селищної ради 

 

32. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр.  Чопика Ю.В., площею 2,0000 га (с.Пересадівка), гр. Солейко М.М., площею 

1,5000 га (с.Калинівка) для ведення особистого селянського господарства в межах 

території Воскресенської селищної ради  

   

33. Про надання згоди на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Воскресенської 

селищної ради, розташованої с. Калинівка, вул. Свободи 1а 

 

34. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у     

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна    ділянка) гр. Яцковській В.Л. площею 0,1500 га,  гр. Яцковській 

Н.Л., площею 0,1500 га, гр. Яцковському Л.А., площею 0,15 га в межах триторії 

Воскресенської селищної ради ( в межах с-ща Грейгове)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

питань винесених на постійну комісію з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
раціонального використання земель та екології. ( голова комісії Микола 
МОТОРНИЙ) від 14.01.2022 р 
 
 


