
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
 МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ   МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                 сесія селищної ради
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

                     .2022                                             №_____

Про  надання  дозволу  на  роз-
роблення  проєктів  землеустрою
щодо  відведення земельних діля-
нок   у  власність  гр.   Демитру
В.Ф.,  Томас  Т.П.,  Шпаку  С.М.
для  будівництва індивідуальних
гаражів площею 0,0100 га   кож-
ному  в  межах  території
Воскресенської селищної ради (с.
Михайло-Ларине)
                Відповідно до статей 12, 40, 121, 122, 123  Земельного кодексу України,
статті  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  Закону  України  «Про
Державний  земельний  кадастр»,  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян України  Демитра
Василя Федоровича,  Томас Тетяни Павлівни, Шпака Сергія Миколайовича
про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо  відведення
земельних ділянок  у власність для  будівництва індивідуальних гаражів, до-
дані до заяви графічні матеріали, враховуючи висновок  постійної комісії з
питань земельних відносин, природокористування, планування території, бу-
дівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології, сели-
щна рада
 ВИРІШИЛА:
            1. Надати дозвіл громадянину України Демитру Василю Федоровичу
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність, орієнтовною площею 0,0100 га ,  для будівництва індивідуального
гаражу розташовану в межах території Воскресенської селищної ради, Мико-
лаївського району, Миколаївської області.
            2. Надати дозвіл громадянці України Томас Тетяні Павлівні на роз-
роблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною площею 0,0100 га ,  для будівництва індивідуального
гаражу розташовану в межах території Воскресенської селищної ради, Мико-
лаївського району, Миколаївської області.



               3. Надати дозвіл громадянину України Шпаку Сергію Микола-
йовичу на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність,  орієнтовною площею 0,0100 га ,  для будівництва інди-
відуального гаражу розташовану в межах території Воскресенської селищної
ради, Миколаївського району, Миколаївської області.
               4. Розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельних
ділянок  у  власність  для   будівництва  індивідуальних  гаражів  подати на
затвердження до Воскресенської селищної ради.
             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування те-
риторії,  будівництва,  архітектури,  раціонального  використання  земель  та
екології. (голова комісії Микола МОТОРНИЙ) 

Секретар селищної ради                                                       Тетяна БІЛОЗОР
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