
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

Спільного засідання постійних комісій міської ради з питань  
 АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 

БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 
МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 

КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 
ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

від «27» січня 2020 р. №         м. Баштанка Час  проведення:  10.00     год. 
  Місце проведення: міська рада 

зал засідань міської ради               

                                                                    .           

 Всього членів комісій - 17 

 Присутні  - 13 

 

1. Олег БРОНЗА  
2. Віталій ГРИЦЮК  

3. Петро ЖИГАЛКІН  
4. Лідія ЗАБОЛОТНЯ  
5. Ганна ЗЮЗЬКО 

6. Валерій НАЗАРОВ 

7. Віктор МАЙДАНОВ 

8. Максим КРИВЕНКО  
9. Олег ОСАДЧИЙ  

10. Михайло САВЧУК  
11. Алевтина СЕМЕЛІТ  
12. Микола СМУЛЬСЬКИЙ  
13. Тетяна СОТНІКОВА  

 

 Головував на засіданні постійної комісії – Петро ЖИГАЛКІН,  голова постійної 
комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та 
екології. 
 

                       В роботі комісії брали участь: 
- Іван РУБСЬКИЙ, Баштанський  міський голова; 
- Людмила ЛУЦЕНКО, секретар міської ради; 
- Володимир ОНИЩУК, депутат міської ради; 
- Олександр МАЗУРЕНКО, депутат міської ради; 
- Дмитро РАЄВСЬКИЙ, депутат міської ради; 
- Лариса КОНОНЕНКО, керуюча справами виконавчого комітету міської ради; 
- Юлія ГЛАДКА, начальник відділу організаційно-кадрової роботи; 



- Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища; 

- Олександр ПІЧУРА, спеціаліст І категорії відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища. 

 

Петро ЖИГАЛКІН,  голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних ресурсів, благоустрою та екології відкрив засідання комісії і повідомив, що 
на засіданні присутні тринадцять членів постійних  комісій, три постійні комісії 
мської ради правомочні, а саме:  з питань  агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, благоустрою та  екології; з питань транспорту, зв’язку, промисловості, 
будівництва, житлово - комунального  господарства, приватизації та власності; з 
питань соціального захисту, медицини, торгівлі,  побутового обслуговування, 
освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, законності, захисту 
прав громадян, депутатської діяльності  та  етики. 
 Також на засіданні присутні члени постійної комісії з питань планування, 
бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики. 
 

Головуючий на засіданні поставив на голосування пропозицію щодо проведення 
спільного засідання постійних комісій. 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  одноголосно       
 

Згідно регламенту міської ради спільне засідання постійних комісій вважається 
правомочним.  
 

Головуючий на спільному засіданні постійних комісій поставив на голосування 
порядок денний засідання.  
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  одноголосно       

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 грудня 2016 року  №11 
«Про обрання депутатів до складу постійних комісій Баштанської  міської 
ради». 

Інформує:  Людмила ЛУЦЕНКО, секретар міської ради  

2. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  в натурі меж земельних ділянок. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

3. Про затвердження проєкту землеустрою щодо  зміни цільового 
призначення земельної ділянки. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 



4. Про погодження  в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення  земельної ділянки у власність. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

5. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  в натурі меж земельних ділянок. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

6. Про дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою. 
Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища  
 

7. Про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо надання 
земельної  ділянки  у власність. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

8. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою  по відведенню земельної 
ділянки в постійне користування. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

9. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

11. Про відмову в наданні дозволу Гамарці Н.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 
Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища  
 

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

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

13. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки. 



Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

14. Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

15. Про доповнення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на 
них на земельних торгах. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

16. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.  

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

17. Про розгляд звернення громадянина Гутея О.Ю. 
Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища  
 

18. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо 
надання земельної  ділянки  у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

19. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

20. Про відмову в погодженні надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства. 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

21. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної  
ділянки  у власність (розпайовка). 

Інформує:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

1.СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення міської ради від 28 грудня 2016 року  №11 «Про 
обрання депутатів до складу постійних комісій Баштанської  міської ради». 



Доповідала: Людмила ЛУЦЕНКО, секретар міської ради  

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 1 додається) 
 

2.СЛУХАЛИ: 
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)  в натурі меж земельних ділянок. 

Доповідав:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 2 додається) 
 

3.СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проєкту землеустрою щодо  зміни цільового призначення 
земельної ділянки. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

        

В ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій  міської ради 
депутатами було звернуто увагу на необхідність здійснення контролю за 
надходженням коштів від плати за землю відповідно до цільового призначення 
земельної ділянки та укладених договорів. У звʼязку з цим запропоновано створити 
комісію за участі представника відділу економіки, торгівлі та оподаткування, 
відділу з питань земельних відносин, юридичного відділу, головного архітектора 
ОТГ та доручити цій комісії здійснювати перевірку використання земельних 
ділянок за цільовим призначенням та  моніторинг рівня сплати за землю, тощо.   

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 3 додається) 
 

4.СЛУХАЛИ: 
Про погодження  в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки у власність. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

В ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій  міської ради 
депутатами було внесено поправку щодо пункту 1 даного проєкту рішення та 

рекомендовано погодити НАЛИВАНІЙ Ксенії Василівні розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею до 2,0 га, в межах Пісківського 
ТОВК. 



Також, у зв’язку з виявленою неточністю рекомендовано внести зміни до 
пунктів 2 та 3 проєкту рішення в частині зміни площі земельних ділянок  відповідно 
до їх фактичного використання та наданих документів.  
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 4 додається) 

 

5.СЛУХАЛИ: 
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)  в натурі меж земельних ділянок. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 5 додається) 

 

6.СЛУХАЛИ: 
Про дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 6 додається) 

 

7.СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо надання 
земельної  ділянки  у власність. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 7 додається) 

 

8.СЛУХАЛИ: 
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою  по відведенню земельної ділянки 
в постійне користування. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 8 додається) 

 

9.СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 



Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

В ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій  міської ради 
депутатами було запропоновано внести доповнення до проєкту рішення щодо 
встановлення орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12% 
від нормативно – грошової оцінки землі. 

Окрім того, було запропоновано підготувати звернення до Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до земельного законодавства, повну передачу земель 
сільськогосподарського призначення до комунальної власності громади,  
переукладення усі договорів на земельні ділянки та примусового приведення 
орендних ставок у відповідність до нового земельного законодавства.  
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 9 додається) 

 

10.СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 10 додається) 

 

11.СЛУХАЛИ: 
Про відмову в наданні дозволу Гамарці Н.С. на розробку проєкту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

ВИСТУПИЛИ:  
Леонід СИРИЦЯ, головний архітектор Баштанської ОТГ, який проінформував, що 
у звязку з тим, що не змінено цільове призначення земельної ділянки, він не має 
права видавати містобудівні умови і обмеження для переведення складу в житлове 
приміщення. 

 

Олександр ПІЧУРА, спеціаліст І категорії відділу з питань земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища, який наголосив на тому, що спочатку треба 
сформувати земельну ділянку, а потім змінювати цільове призначення.  
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 11 додається) 

 

 



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

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 12 додається) 

 

13.СЛУХАЛИ: 
Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

В ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій  міської ради 

депутатом міської ради Віктором МАЙДАНОВИМ  було висловлено зауваження 
щодо можливого перевищення повноважень державними реєстраторами під час 
здійснення реєстрації даної земельної ділянки у зв’язку з тим, що сесією міської 
ради не приймалось рішення про прийняття даної земельної ділянки у комунальну 
власність. Для надання роз’яснень з даного питання до участі у сесії доручено 
запросити начальника відділу реєстрації Олександра ЧЕРНЕНКО та керівника ТДВ 
«Зоря Інгулу» Сергія КРАВЦОВА.  

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 12, «ПРОТИ»-0, «УТРИМАЛИСЬ» -1  

ВИРІШИЛИ:  (висновок № 13 додається) 
 

14.СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 14 додається) 

 

15.СЛУХАЛИ: 
Про доповнення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них 
на земельних торгах. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 



В ході обговорення депутатами було запропоновано змінити функціональне  
призначення земельної ділянки по вул..Промислова, площею 1,2 га з «Для іншого 
сільськогосподарського призначення» на «Комерційне використання». 

Також, відділу з питань земельних відносин було надано доручення щодо 
інформування про надходження податків від оренди земельних ділянок та 
розміщення об’єктів на земельних ділянках за адресами: вул.. Промислова (площа 
ділянки 1,7 га.) та вул. О.Сизоненка, 9/7 (Функціональне призначення – 

господарський двір по переробці сільськогосподарської продукції). Та визначитись 
з можливістю та процедурою внесення змін до укладених договорів оренди цих 
земельних ділянок в частині змін  цільового призначення та орендної плати. 
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 15 додається) 

 

16.СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства.  

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

В ході обговорення депутати не дійшли згоди щодо даного проєкту рішення 
так, як відповідно до законодавства України громадянин має право на отримання 
однієї земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею до 2 га. 

Запропоновано запросити на сесію заявника Сергія ЮРЧИКА та начальника 
відділу державної реєстрації Олександра ЧЕРНЕНКА для надання відповідних 
розʼяснень та прийняття остаточного рішення.  

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  
«ЗА» - 7, «ПРОТИ»-1, «УТРИМАЛИСЬ» -6  

ВИРІШИЛИ:  (проєкт рішення не підтримано) 

 

17.СЛУХАЛИ: 
Про розгляд звернення громадянина Гутея О.Ю. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

В ході обговорення депутатами було підтримано даний проєкт рішення. 
Окрім того, надано доручення відділу з питань земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища підготувати звернення до Держгеокадастру щодо 
передачі даної земельної ділянки до комунальної власності міської ради.  

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 16 додається) 

 



18.СЛУХАЛИ: 
Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо 
надання земельної  ділянки  у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

Доповідав:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  
«ЗА» -12, «ПРОТИ»-0, «УТРИМАЛИСЬ» -1  

ВИРІШИЛИ:  (висновок № 17 додається) 
 

19.СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

 До міської ради надійшло повідомлення від депутата міської ради Лідії 
ЗАБОЛОТНЬОЇ щодо виникнення в неї конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом 
даного питання порядку денного. 
 
 В ході обговорення на спільному засіданні постійних комісій депутати не 
дійшли згоди щодо даного проєкту рішення. Згода була досягнута лише у питанні 
надання земельних ділянок для ведення ОСГ учасникам АТО, які постійно 
проживають на території Баштанської ОТГ: 
- Пункт 1 Балдук Сергій Ігорович, 
- Пункт 3 Богдан Сергій Олександрович, 
- Пункт 4 Бондарь Сергій Францович,  
- Пункт 8 Борозенець Микола Андрійович, 
- Пункт 9 Ваврійчук Василь Лаврентійович, 
-  Пункт 10 В'язовський Микола Іванович, 
- Пункт 20 Гречин Анатолій Володимирович, 
- Пункт 21 Гук Олександр Олександрович, 
- Пункт 28 Загул Микола Миколайович,  
- Пункт 30 Звозка Андрій Олександрович,  
- Пункт 32 Ігнатьєв Владислав Сергійович, 
- Пункт 33 Іщенко Ігор Михайлович, 
- Пункт 35 Кляуз Анатолій Валентинович, 
- Пункт 38 Коритан Володимир Васильович, 
- Пункт 39 Кормиш Антон Юрійович; 
- Пункт 43 Куркін Максим Сергійович, 
- Пункт 50 Миник Юрій Іванович, 
- Пункт 55 Попов Сергій Вікторович, 
- Пункт 58 Олексієнко Ігор Вадимович; 
- Пункт 59 Прибиш Володимир Павлович, 



- Пункт 61 Пугач Олександр Валерійович, 

- Пункт 62 Романчук Володимир Вікторович, 
-  Пункт 63 Рябенко Олексій Павлович, 
- Пункт 65 Сметанкін Олександр Іванович, 
- Пункт 67 Тихонов Олексій Володимирович, 
- Пункт 68 Тригуб Сергій Олександрович, 
- Пункт 69 Фомін Руслан Іванович, 
- Пункт 70 Хабдєшов Руслан Аскарович, 
- Пункт 72 Цимбалюк Олександр Костянтинович, 
-  Пункт 77 Чумаченко Валерій Іванович, 
- Пункт 78 Шумілін Олександр Миколайович, 
- Пункт 81 Ялинич Ігор Олександрович. 

 

Також, було погоджено надання земельних ділянок для ведення ОСГ : 
- Пункт 10 Василенко Ніна Митрофанівна  (мати померлого учасника АТО); 

- Пункт 71 Цимбалюк Ганна Костянтинівна (дочка померлого учасника АТО, 
який не встиг використати своє право на отримання земельної ділянки). 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Петро ЖИГАЛКІН, головуючий на спільному засіданні постійних комісій, який 
зауважив, що до міської ради надійшщли ще 7 заяв від учасників АТО, які на 
території ОТГ не проживають, 1 заява, у якій відсутнє посвідчення учасника АТО, 
надана лише довідка. Площа земельних ділянок, які пропонується надати для 
ведення ОСГ складає 65 га. Це задовольнить потреби 32 заявників.  
 

Володимир ОНИЩУК, Віталій ГРИЦЮК, депутати міської ради, які внесли 
пропозицію щодо доповнення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди 
на них на земельних торгах, усіма вільними земельними ділянками, які були 
передані до комунальної власності Баштанської ОТГ у  2018 році. З метою 

уникнення подальших спекуляцій і зловживань пропонується таким чином 
зарезервувати дані ділянки, провести їх обстеження та ідентифікацію, а можливо 
навіть виявлення їх незаконного обробітку, комісією із самоврядного контролю. А 
вже після цього, та в разі необхідності буде можливим вилучення певних ділянок із 
даного переліку та використання їх для суспільних потреб. 

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 18 додається) 

 

20.СЛУХАЛИ: 
Про відмову в погодженні надання дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства. 

Доповідав:  Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

Проведено голосування.             
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 19 додається) 



 

21.СЛУХАЛИ: 
Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної  ділянки  
у власність (розпайовка). 

Доповідав: Іван БУБЛИК, начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища  

 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування:  «ЗА» - одноголосно  
ВИРІШИЛИ:  (висновок № 20 додається) 
 

 

Голова постійної комісії з питань 
агропромислового комплексу, 
земельних ресурсів, благоустрою та  
екології 
 

  

 

 

Петро ЖИГАЛКІН 

Голова постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, промисловості, 
будівництва, житлово - комунального  
господарства, приватизації та власності 

  

 

 

Лідія ЗАБОЛОТНЯ  
 

Голова постійної комісії з питань 
соціального захисту, медицини, 
торгівлі,  побутового обслуговування, 
освіти, культури, спорту, молодіжної 
політики, духовності, законності, 
захисту прав громадян, депутатської 
діяльності  та  етики 

   

 

 

 

 

 

Віталій ГРИЦЮК 

 

 

                                                             

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 1 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 
від 28 грудня 2016 року  №11 «Про обрання 
депутатів до складу постійних комісій 
Баштанської  міської ради» 

 

          Заслухавши інформацію про внесення змін до рішення міської ради від 28 грудня 
2016 року  №11 «Про обрання депутатів до складу постійних комісій Баштанської  
міської ради», врахувавши пропозиції членів постійної комісії, 
постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про внесення змін до рішення міської ради від 28 грудня 2016 
року  №11 «Про обрання депутатів до складу постійних комісій Баштанської  міської 
ради», прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

            

 

                                                                         



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 2 

 

   

Про затвердження технічних документацій 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)  в натурі меж земельних 
ділянок 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення)  в натурі меж земельних ділянок, 
врахувавши пропозиції членів постійної комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  в натурі меж земельних ділянок, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

             

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 3 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо  зміни цільового призначення 
земельної ділянки 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження проєкту землеустрою щодо  зміни 
цільового призначення земельної ділянки, врахувавши пропозиції членів постійної 
комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про затвердження проєкту землеустрою щодо  зміни цільового 
призначення земельної ділянки, прийняти  до відома. 

2. У зв'язку із необхідністю здійснення контролю за надходженням коштів від 
плати за землю відповідно до цільового призначення земельної ділянки та укладених 
договорів рекомендувати  міському голові створити комісію за участі представника 
відділу економіки, торгівлі та оподаткування, відділу з питань земельних відносин, 
юридичного відділу, головного архітектора ОТГ та доручити цій комісії здійснювати 
перевірку використання земельних ділянок за цільовим призначенням та  моніторинг 
рівня сплати за землю, тощо.   

3. Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії міської 
ради. 
 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 4 

 

 

Про погодження  в наданні дозволу на 
розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки у власність 

 

 

            Заслухавши інформацію про погодження  в наданні дозволу на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність, врахувавши 
пропозиції членів постійної комісії, постійна комісія міської ради 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про погодження в наданні дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність, прийняти  до відома. 
2. Внести поправку до пункту 1 даного проєкту рішення та рекомендувати 

погодити НАЛИВАНІЙ Ксенії Василівні розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею до 2,0 га, в межах Пісківського ТОВК. 
3. Внести зміни до пунктів 2 та 3 проєкту рішення в частині зміни площі земельних 
ділянок  відповідно до їх фактичного використання та наданих документів,  у зв’язку з 
виявленою неточністю.  
4.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії міської 
ради з урахуванням поправок та доповнень. 

 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 
 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 
 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 
 

 



 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 5 

 
 

Про затвердження технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)  в натурі меж земельних 
ділянок 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення)  в натурі меж земельних ділянок, 
врахувавши пропозиції членів постійної комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  в натурі меж земельних ділянок, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 6 

 

 

Про дозвіл на розробку технічної  
документації із землеустрою 

 

 

            Заслухавши інформацію про дозвіл на розробку технічної  документації із 
землеустрою, врахувавши пропозиції членів постійної комісії,  
постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію  про дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою, 

прийняти  до відома. 
 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 7 

 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту із 
землеустрою щодо надання земельної  
ділянки  у власність 

 

 

            Заслухавши інформацію про надання дозволу на розробку проєкту із 
землеустрою щодо надання земельної  ділянки  у власність, врахувавши пропозиції 
членів постійної комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію  про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою щодо 
надання земельної  ділянки  у власність, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

 

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 8 

 
 

Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою  
по відведенню земельної ділянки в постійне 
користування 

 

 

            Заслухавши інформацію  про дозвіл на розробку проєкту землеустрою  по 
відведенню земельної ділянки в постійне користування, врахувавши пропозиції членів 
постійної комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про дозвіл на розробку проєкту землеустрою  по відведенню 
земельної ділянки в постійне користування, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 9 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду 

 

 

            Заслухавши інформацію  про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду, врахувавши пропозиції членів постійної 
комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду, прийняти  до відома. 
2. Внести доповнення до проєкту рішення щодо встановлення орендної плати за 

користування земельною ділянкою в розмірі 12% від нормативно – грошової оцінки 
землі. 

3.  Доручити відділу з питань земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін 
до земельного законодавства, повну передачу земель сільськогосподарського 
призначення до комунальної власності громади,  переукладення усі договорів на 
земельні ділянки та примусового приведення орендних ставок у відповідність до 
нового земельного законодавства 

4.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради з урахуванням змін та доповнень. 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 10 

 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у 
власність 

 

 

            Заслухавши інформацію  про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, врахувавши пропозиції членів постійної 
комісії, постійна комісія міської ради 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 11 

 

 

Про відмову в наданні дозволу Гамарці Н.С. 
на розробку проєкту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки 

 

 

            Заслухавши інформацію про відмову в наданні дозволу Гамарці Н.С. на 
розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, 
врахувавши пропозиції членів постійної комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про відмову в наданні дозволу Гамарці Н.С. на розробку проєкту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, прийняти  до 
відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

  

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 
 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 12 

 

 

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

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення)  в натурі меж земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, врахувавши пропозиції членів 
постійної комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  в натурі меж земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 13 

 

 

Про дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки 

 

 

            Заслухавши інформацію про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки, врахувавши пропозиції членів постійної 
комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію  про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 
 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 14 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування 

 

 

            Заслухавши інформацію про затвердження проєкту землеустрою  щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування, врахувавши пропозиції членів 
постійної комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 15 

 

Про внесеня змін та доповнень до переліку 
земельних ділянок для продажу прав оренди на 
них на земельних торгах 

 

 

            Заслухавши інформацію про доповнення переліку земельних ділянок для 
продажу прав оренди на них на земельних торгах, врахувавши пропозиції членів 
постійної комісії, постійна комісія міської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію про доповнення переліку земельних ділянок для продажу прав 

оренди на них на земельних торгах, прийняти  до відома. 
2. Рекомендувати змінити функціональне  призначення земельної ділянки по 

вул..Промислова, площею 1,2 га з «Для іншого сільськогосподарського призначення» 
на «Комерційне використання». 

3. Доручити відділу з питань земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища вивчити питання та проінформувати про надходження податків від оренди 
земельних ділянок та розміщення об’єктів на земельних ділянках за адресами:          
вул.. Промислова (площа ділянки 1,7 га.) та вул. О.Сизоненка, 9/7 (Функціональне 
призначення – господарський двір по переробці сільськогосподарської продукції). 

4.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради з урахуванням змін. 

 

 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 



 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 16 

 

 

Про розгляд звернення громадянина 
Гутея О.Ю. 

 

            Заслухавши інформацію про розгляд звернення громадянина Гутея О.Ю., 
врахувавши пропозиції членів постійної комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію  про розгляд звернення громадянина Гутея О.Ю., прийняти  
до відома. 

2. Доручити відділу з питань земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища підготувати звернення до Держгеокадастру щодо передачі даної земельної 
ділянки до комунальної власності міської ради 

3.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 17 

 

 

Про відмову в наданні дозволу на розробку 
проєкту із землеустрою щодо надання 
земельної  ділянки  у власність для ведення 
товарного сільськогосподарського 
виробництва 

 

 

            Заслухавши інформацію про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту із 
землеустрою щодо надання земельної  ділянки  у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, врахувавши пропозиції членів постійної комісії, 
постійна комісія міської ради 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту із 
землеустрою щодо надання земельної  ділянки  у власність для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 18 

 

 

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

 

 

            Заслухавши інформацію про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, врахувавши пропозиції членів постійної комісії, постійна комісія міської 
ради 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію  про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, прийняти  до відома. 

2. Підтримати надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства учасникам АТО, які постійно проживають на території Баштанської ОТГ: 
- Пункт 1 Балдук Сергій Ігорович, 
- Пункт 3 Богдан Сергій Олександрович, 
- Пункт 4 Бондарь Сергій Францович,  
- Пункт 8 Борозенець Микола Андрійович, 
- Пункт 9 Ваврійчук Василь Лаврентійович, 
-  Пункт 10 В'язовський Микола Іванович, 
- Пункт 20 Гречин Анатолій Володимирович, 
- Пункт 21 Гук Олександр Олександрович, 
- Пункт 28 Загул Микола Миколайович,  
- Пункт 30 Звозка Андрій Олександрович,  
- Пункт 32 Ігнатьєв Владислав Сергійович, 
- Пункт 33 Іщенко Ігор Михайлович, 



- Пункт 35 Кляуз Анатолій Валентинович, 
- Пункт 38 Коритан Володимир Васильович, 
- Пункт 39 Кормиш Антон Юрійович; 
- Пункт 43 Куркін Максим Сергійович, 
- Пункт 50 Миник Юрій Іванович, 
- Пункт 55 Попов Сергій Вікторович, 
- Пункт 58 Олексієнко Ігор Вадимович; 
- Пункт 59 Прибиш Володимир Павлович, 
- Пункт 61 Пугач Олександр Валерійович, 
- Пункт 62 Романчук Володимир Вікторович, 
-  Пункт 63 Рябенко Олексій Павлович, 
- Пункт 65 Сметанкін Олександр Іванович, 
- Пункт 67 Тихонов Олексій Володимирович, 
- Пункт 68 Тригуб Сергій Олександрович, 
- Пункт 69 Фомін Руслан Іванович, 
- Пункт 70 Хабдєшов Руслан Аскарович, 
- Пункт 72 Цимбалюк Олександр Костянтинович, 
-  Пункт 77 Чумаченко Валерій Іванович, 
- Пункт 78 Шумілін Олександр Миколайович, 
- Пункт 81 Ялинич Ігор Олександрович. 
- Пункт 10 Василенко Ніна Митрофанівна  (мати померлого учасника АТО); 
- Пункт 71 Цимбалюк Ганна Костянтинівна (дочка померлого учасника АТО, який 

не встиг використати своє право на отримання земельної ділянки). 
 

3. Доручити міській раді створити комісю та провести обстеження вільних 
земельних ділянок, що передані до комунальної власності Баштанської ОТГ та можуть 
бути надані для ведення особистого селянського господарства  шляхом проведення їх 
фактичного обстеження на предмет відповідності місцезнаходження, розмірів, виду 
цільового призначення, тощо. 

4.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради з урахуванням його доопрацювання. 

 

 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 19 

 

 

Про відмову в погодженні надання 
дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського 
господарства 

 

 

            Заслухавши інформацію про відмову в погодженні надання дозволу на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, врахувавши пропозиції членів постійної комісії, 
постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про відмову в погодженні надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства, прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

   

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 

 



 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  З ПИТАНЬ: 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, 
БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ, З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 

МЕДИЦИНИ, ТОРГІВЛІ,  ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ДУХОВНОСТІ, 

ЗАКОННОСТІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН, ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЕТИКИ, З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВЛАСНОСТІ 

 

В И С Н О В О К  
 

від 27 січня 2020 року                              Баштанка                                № 20 

 

 

Про дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо надання земельної  
ділянки  у власність (розпайовка) 

 

 

            Заслухавши інформацію  про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 
надання земельної  ділянки  у власність (розпайовка), врахувавши пропозиції членів 
постійної комісії, постійна комісія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання 
земельної  ділянки  у власність (розпайовка), прийняти  до відома. 

 

2.  Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

 

Голова постійної комісії, головуючий на 
спільному засіданні постійних комісій 

  

Петро ЖИГАЛКІН 

 

Голова постійної комісії 
  

Лідія ЗАБОЛОТНЯ 

 

Голова постійної комісії 
  

Віталій ГРИЦЮК 

 


