
 

 

 

            
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  23   грудня_2021 року    №  43          ХХІ   сесія восьмого скликання 

Баштанка  
 

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  в натурі 
меж земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського 
виробництва  
 

 Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 22, 79-1, 81, 116, 118, 

Земельного Кодексу України, статтями 1, 2, 3, 5 Закону України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв)», статтями 19, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», 
статтею 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», згідно з 
технічною документацією із землеустрою щодо організації території на 
земельні частки (паї) земель колективної власності колишніх КСП для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, розглянувши заяви громадян 
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості), врахувавши висновок 
спільного засідання постійних комісій міської ради, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок КОРУЦ Марії Дмитрівні загальною площею 4,0417 га, 
кадастровий номер 4820684600:01:000:0063 - площею 0,1300 га, 
4820684600:01:000:0064 - площею 2,7197 га, 4820684600:01:000:0060 -  

площею 1,1789 га, 4820684600:01:000:0061 - площею 0,0131 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в межах Пісківського 
старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської області та 
передати вищезазначені ділянки їй в приватну власність. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок ГИНКУ Вячеславу Федоровичу загальною площею 
7,5909 га, кадастровий номер 4820685900:02:000:0508 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в межах Христофорівського 
старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської області та 
передати вищезазначені ділянки йому в приватну власність. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок ГАРБУЗ Надії Григорівні та ГОНТІ Валентині Григорівні 
площею 6,8358 га, кадастровий номер 4820680500:01:000:0313 та площею 



3,4370 га, кадастровий номер 4820680500:03:000:0542, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в межах Добренського 

старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської області та 
передати вищезазначені ділянки по ½ кожній  в приватну власність. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок ГУК Андрію Васильовичу загальною площею 4,1101 га, 
кадастровий номер 4820684900:01:000:0012 - площею 1,8100 га, 
4820684900:01:000:0010 - площею 2,3001 га, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в межах Плющівського 
старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської області та 
передати вищезазначені ділянки йому в приватну власність. 

5.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки ФЕДОРОВУ Олександру Миколайовичу загальною 
площею 6,7900 га, кадастровий номер 4820680500:02:000:0016 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в межах Добренського 
старостинського округу, Баштанського району, Миколаївської області та 
передати вищезазначені ділянки йому в приватну власність 

 

 

 

Міський голова                                    Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 


