
 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  _____________  2019  року №                                 сесія  сьомого скликання                             
    Баштанка    

                        

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

в розмірі земельної частки (паю) 

для ведення фермерського 

господарства 

 

        Відповідно до статей 12, 22, 31, 32, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу 

України, Закону України «Про фермерське господарство», керуючись пунктом 

34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та екології, 

міська рада 

     

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Пляці Вірі Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для 

ведення фермерського господарства площею 4,2873 га, кадастровий номер 

4820610100:01:000:2674, із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, за рахунок земель що перебувають в оренді 

громадянина Пляки Сергія Валерійовича в межах Пісківського територіального 

органу виконавчого комітету, Баштанського району, Миколаївської області та 

передати їй у власність.  

2. Затвердити Камінській Людмилі Ахатівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для 

ведення фермерського господарства площею 4,2873 га, кадастровий номер 

4820610100:01:000:2675, із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, за рахунок земель що перебувають в оренді 

громадянина Пляки Сергія Валерійовича в межах Пісківського територіального 

органу виконавчого комітету, Баштанського району, Миколаївської області та 

передати їй у власність.  



3. Затвердити Пляці Сергію Валерійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для 

ведення фермерського господарства площею 2,4835 га, кадастровий номер 

4820610100:01:000:2673, із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, за рахунок земель що перебувають в оренді 

громадянина Пляки Сергія Валерійовича в межах Пісківського територіального 

органу виконавчого комітету, Баштанського району, Миколаївської області та 

передати йому у власність.  

4. Затвердити Малицькому Миколі Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) 

для ведення фермерського господарства площею 4,2873 га, кадастровий номер 

4820610100:01:000:2676, із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, за рахунок земель що перебувають в оренді 

громадянина Пляки Сергія Валерійовича в межах Пісківського територіального 

органу виконавчого комітету, Баштанського району, Миколаївської області та 

передати йому у власність.  

5. Затвердити Шиловій Тамарі Олександрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для 

ведення фермерського господарства площею 4,2873 га, кадастровий номер 

4820610100:01:000:2678, із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, за рахунок земель що перебувають в оренді 

громадянина Пляки Сергія Валерійовича в межах Пісківського територіального 

органу виконавчого комітету, Баштанського району, Миколаївської області та 

передати їй у власність.  

6. Затвердити Капустяновій Ірині Ахатівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для 

ведення фермерського господарства площею 4,2618 га, кадастровий номер 

4820610100:01:000:2679, із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, за рахунок земель що перебувають в оренді 

громадянина Пляки Сергія Валерійовича в межах Пісківського територіального 

органу виконавчого комітету, Баштанського району, Миколаївської області та 

передати їй у власність.  

7. Затвердити Ніколотовій Марії Юріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для 

ведення фермерського господарства площею 4,2873 га, кадастровий номер 

4820610100:01:000:2677, із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, за рахунок земель що перебувають в оренді 

громадянина Пляки Сергія Валерійовича в межах Пісківського територіального 

органу виконавчого комітету, Баштанського району, Миколаївської області та 

передати їй у власність.  

          8. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки № б/н від 

05.03.2015 року, яка перебуває в користуванні Пляки Сергія Валерійовича 

 

 

Міський голова                                                                                     І. РУБСЬКИЙ 


