
 

  
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

                                                               сесія селищної ради 

     восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект)                                                               

 

                  .2022                                             №_____ 

 

Про взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна 

(гідротехнічні споруди), 

розташованого на території 

Воскресенської селищної ради 

 

         Керуючись статтею 335 Цивільного кодексу України, статтею 2  Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», статтями 25, 29, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у зв'язку з виявленням нерухомого майна, 

власник якого не визначений, а саме 6 гідротехнічних споруд, що 

розташовані на території Воскресенської селищної ради, з метою 

недопущення руйнування, забезпечення  раціонального використання та 

збереження у придатному для експлуатації стані, враховуючи висновки  

постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального використання 

земель та екології, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Взяти на облік безхазяйне нерухоме майно 6 гідротехнічних споруд  

власник якого не визначений, а саме  :  

-земляна  гребля, розташована за межами села Калинівки на русловому 

ставку водотоку річки  Інгул, річкового басейну Південного Бугу довжиною 

50 м, висотою 5 м та шириною  7 м ; 

-земляна гребля, розташова за межами села Пересадівки на русловому ставку 

водотоку річки Інгул, річкового басейну Південного Бугу довжиною 85 м, 

висотою 4 м та шириною 5 м ; 

-земляна гребля, розташована за межами села  Пересадівки на русловому 

ставку водотоку річки Інгул, річкового басейну Південного Бугу довжиною 

40 м, висотою  3 м та шириною 3 м; 



-земляна гребля, розташована за межами села Пересадівки на русловому 

ставку водотоку річки Інгул, річкового басейну Південного Бугу довжиною 

25 м, висотою  3 м та шириною 1 м; 

-земляна гребля, розташована за межами села Степове на русловому ставку 

водотоку Іванівського річкового басейну Дніпра довжиною 300 м, висотою 4 

м, та шириною 6 м; 

-земляна гребля, розташована за межами села Водокачки на русловому 

ставку водотоку Іванівського річкового басейну Дніпра довжиною 200м, 

висотою 4 м та шириною 5 м; 

2. Секретарю селищної ради Тетяні БІЛОЗОР  звернутись до державного 

реєстратора прав на нерухоме майно, для взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна зазначеного в пункті 1  цього рішення та внесення 

відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

3. Оприлюднити в засобах масової інформації оголошення про взяття на 

облік      безхазяйного нерухомого майна. 

4. 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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