
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 07 жовтня  2021  року  №  27                                ХVІ   сесія  восьмого скликання                            
    Баштанка    
 

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  в натурі 
меж земельних ділянок 

 

Керуючись пунктом 34 частини  першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій» статтями 12, 40, 81, 

118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши заяви та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі меж 
земельної ділянки, враховуючи висновки постійних комісій міської ради, 
міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки БІРЮКУ Віктору 
Степановичу загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер 
4820684200:04:014:0001, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Степовій, 16, с. Новопавлівка, 

Баштанський район, Миколаївська область, і передати вищезазначену 
земельну ділянку йому в приватну власність. 
2.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки БОНДАРЮ Віталію 
Дмитровичу загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер 
4820680500:06:017:0004, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Будівельників, 24, с. Новоєгорівка, 

Баштанський район, Миколаївська область, і передати вищезазначену 
земельну ділянку йому в приватну власність. 
3.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки ДОДУКАЛУ Дмитру 
Андрійовичу загальною площею 0,10 га, кадастровий номер 

4820610100:03:001:0006, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Сагайдачного, 5, м. Баштанка, 



Баштанський район, Миколаївська область, і передати вищезазначену 
земельну ділянку йому в приватну власність. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки КОЗІЮ Івану Степановичу 

загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер 4820610100:02:012:0024, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 
споруд по вул. 1Травня, 43, м. Баштанка, Баштанський район, Миколаївська 
область, і передати вищезазначену земельну ділянку йому в приватну 
власність. 
 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки ДОРОШЕНКО Наталі 
Олексіївні загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер 
4820680500:06:018:0008, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Мельнична, 13, с.Новоєгорівка, 
Баштанський район, Миколаївська область, і передати вищезазначену 
земельну ділянку їй в приватну власність. 
 

6.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки ДОРОШЕНКУ Ярославу 
Григоровичу загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер 
4820680500:06:018:0009, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Мельнична, 13а, с.Новоєгорівка, 
Баштанський район, Миколаївська область, і передати вищезазначену 
земельну ділянку йому в приватну власність. 
 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки ШВЕДОВІЙ Тетяні Федорівні 
загальною площею 0,0701 га, кадастровий номер 4820610100:03:058:0041, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 
споруд по вул. Промислова, 42, м.Баштанка, Баштанський район, 
Миколаївська область, і передати вищезазначену земельну ділянку їй в 
приватну власність. 

 

 

Міський голова                              Олександр БЕРЕГОВИЙ 


