
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ   МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                            сесія селищної ради
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проєкт)

                     .2022                                            №_____

Про  затвердження  проєктів
землеустрою  щодо  відведення
земельних  ділянок у  власність    для
ведення  індивідуального  садівництва
гр.  Штим  Т.В.  площею  0,0963  га  (с.
Михайло-Ларине),  гр.  Тригубенко
А.М., площею 0,0427 га (с.Калинівка) в
межах  території  Воскресенської
селищної ради.

          Відповідно до статей 12, 35, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проєкти

землеустрою  щодо відведення земельних ділянок  у власність для ведення садівництва,

враховуючи  висновок  постійної  комісії  з   питань  земельних  відносин,

природокористування,  планування  території,  будівництва,  архітектури,  раціонального

використання земель та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
       1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність гр.
України  Штим Тетяни Василівни  для ведення садівництва за адресою:  Миколаївська
область, Миколаївський район, с. Михайло-Ларине, вул. Молодіжна, 25
       2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки  Тригубенко
Антоніни Михайлівні у власність  для ведення садівництва за адресою: вулиця Миру, 76
СТ «Сатурн-2»  Воскресенської  селищної  ради  Миколаївського  району,  Миколаївської
області.
       3. Надати громадянці України  Штим Тетяни Василівни   у власність земельну
ділянку площею  0.0963  га,  кадастровий  номер  4823383300:01:030:0019  із  земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення індивідуального
садівництва,  розташованої  в  с.  Михайло-Ларине,  вул.  Молодіжна,  25,   Миколаївського
району, Миколаївської області  
        4.  Надати громадянці України  Тригубенко Антоніні  Михайлівні   у власність
земельну ділянку площею 0.0427 га, кадастровий номер 4823381300:03:000:0391 із земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності, для ведення індивідуального
садівництва, розташованої в  СТ «Сатурн-2», вул. Миру, 76,  Миколаївського   району,
Миколаївської області  



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

         6. 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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