
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «19» вересня  2022  року № 6     ХХVІI позачергова  сесія восьмого   
                     Баштанка скликання 

 

Про надання дозволу на 
розробку проєкту із 
землеустрою щодо надання 
земельної  ділянки  в оренду для 
городництва громадянці 
Ніколаєвій О.Х. 
 

                    Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,81, підпунктом 5 пункту 
27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 
стану», на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 
64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 
України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX « Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу 
Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 
березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України 
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента 
України від 18 квітня 2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 
року № 2212-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні», на виконання рішення 
Миколаївського окружного адміністративного суду від 04 серпня 2022 року 
№400/11233/21, враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій 

міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,30 га в оренду для городництва 

НІКОЛАЄВІЙ Ользі Харлампіївні у зв’язку з забороною у наданні дозволів на 
розроблення документації із землеустрою та розроблення такої документації 
під час дії воєнного стану. 



2. Розглянути питання щодо надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва 

НІКОЛАЄВІЙ Ользі Харлампіївні у місячний термін з дня закінчення дії 
воєнного стану. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та 
екології. 

 

 

 

Міський голова                                              Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 


