
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 року              
м. Баштанка 

№__  сесія  сьомого 
скликання 

                                         

Про надання дозволу на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського 
господарства учасникам бойових дій 

 

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в України» та статей 12, 33, 81, 118, 121,   122 
Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії міської 
ради з питань агропромислового комплексу , земельних ресурсів, благоустрою 
та екології, міська рада 

     

 ВИРІШИЛА: 
 

1.   Відтермінувати ДОРОШЕНКО Ользі Дмитрівні в частині надання дозволу 
на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею до 2,00 
га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

2.   Відтермінувати ДОРОШЕНКУ Сергію Івановичу в частині надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею до 2,00 га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

3.   Відтермінувати КЕРКАЛУ Назарію Володимировичу в частині надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею до 2,00 га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

4.   Відтермінувати КОРМИШУ Антону Юрійовичу в частині надання дозволу 
на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею до 2,00 
га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

5.   Відтермінувати КОЗИРЕВУ Станіславу Олександровичу в частині надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею до 2,00 га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

6.   Відтермінувати КОНДРАТЬЄВУ Андрію Олександровичу в частині 
надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею до 2,00 га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних 
ділянок.  

 



7.   Відтермінувати КРИВЕНКУ Олегу Миколайовичу в частині надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею до 2,00 га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

8.   Відтермінувати МИЦІ Флорікі Кирилівні в частині надання дозволу на 
розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею до 2,00 
га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

9.   Відтермінувати ПЛОТНІКУ Максиму Васильовичу в частині надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею до 2,00 га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

10.   Відтермінувати ПОЛЬЩИНІЙ Олені Анатоліївні в частині надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею до 2,00 га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

11.   Відтермінувати РЕВЕРІ Андрію Васильовичу в частині надання дозволу на 
розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею до 2,00 
га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

12.   Відтермінувати СИДОРИКІ Сергію Миколайовичу в частині надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею до 2,00 га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

13.   Відтермінувати ТИСЕЛЬКУ Григорію Вікторовичу в частині надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею до 2,00 га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

14.   Відтермінувати ХРУПАЛУ Сергію Георгійовичу в частині надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею до 2,00 га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

15.   Відтермінувати ЮРЧИКУ Станіславу Олександровичу в частині надання 
дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення  земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею до 2,00 га, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 
 

  Міський голова                                                            Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 


