
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23     грудня_2021 року    №   44         ХХІ   сесія восьмого скликання 

Баштанка  
 

Про дозвіл  на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для городництва 

 

        Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та статтями 12, 36, 123, 124 Земельного кодексу України, статтею 
55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяви громадян про надання дозволу на 
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду під 
городництво, врахувавши висновок спільного засідання постійних комісій міської ради, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1.   Дозволити ГРАБАНУ Валерію Володимировичу розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для ведення городництва 
площею  до 0,6000 га, в межах с. Одрадне, вул. Інгульська, Баштанського району, 
Миколаївської області. 

2.   Дозволити БОРОВИКУ Олегу Павловичу розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для ведення городництва 
площею  до 0,6000 га, в межах с. Новоєгорівка, вул. Лесі Українки, Баштанського району, 
Миколаївської області. 

3.   Дозволити МЕКШУН Тетяні Матвіївні розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для ведення городництва 
площею  до 0,4200 га, в межах с. Тарасівка, вул. Будівельників, Баштанського району, 
Миколаївської області. 

4.   Дозволити СИНЬОГІНІЙ Любові Дмитрівні розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для ведення городництва 
площею  до 0,4300 га, в межах с. Зелений Гай, вул. Зелена, 44, Баштанського району, 
Миколаївської області. 

5.   Дозволити МЕКШУН Миколі Миколайовичу розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для ведення городництва 
площею  до 0,4100 га, в межах с. Тарасівка, вул. Будівельників, 53, Баштанського району, 
Миколаївської області. 

6.   Дозволити МЕКШУН Віталію Миколайовичу розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для ведення городництва 
площею  до 0,5300 га, в межах с. Зелений Гай, вул. Зелена, 48, Баштанського району, 
Миколаївської області. 

7.   Дозволити МЕКШУН Анні Віталіївні розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для ведення городництва площею  до 
0,5000 га, в межах с. Зелений Гай, вул. Зелена, 46, Баштанського району, Миколаївської 
області. 

 

Міський голова                                                               Олександр БЕРЕГОВИЙ 


