
 

ГАЛИЦИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я   
 

Від  ______ червня  2020 року    №              ХХХІУ  сесія УІІІ скликання                     
с. Галицинове 

 

Про  надання дозволу на  виготовлення  технічної документацію із 
землеустрою,  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   
в натурі ( на місцевості ) для будівництва та обслуговування  
жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка)  
    
      Керуючись  статтями   12, 118, 121 Земельного  кодексу  України   та  
пункту  34  статті  26  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні ”, на  підставі  рішення  VІ  позачергової  сесії восьмого скликання  
№ 13 “ Продовження терміну дії генеральних планів  забудови населених 
пунктів Галицинівської сільської ради ”, розглянувши  матеріали  постійної  
комісії  сільської  ради  з  питань  земельних  відносин, охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання  земель 
та  екології сільська  рада 
 
В И Р І Ш И Л А 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) орієнтованою площею 0,14 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) громадянину України Криворучко Ярославу 
Віталійовичу в селі Прибузьке, вулиця Кошового, 28, Вітовського 
району Миколаївської області. 

 

2. Виготовити технічну документацію щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка) 
громадянину України Криворучко Ярославу Віталійовичу в селі 
Прибузьке, вулиця Кошового, 28, Вітовського району Миколаївської 
області та надати на затвердження до сільської ради.  

 

3. Контроль за виконанням  цих  рішень  покласти  на  постійну комісію  
сільської  ради  з  питань  земельних  відносин, охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання  
земель та  екології. 

                      

   

             



ГАЛИЦИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я   
 

Від  ______ червня  2020 року    №              ХХХІУ  сесія УІІІ скликання                     
с. Галицинове 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   
в натурі (на місцевості), для будівництва та обслуговування житлового  
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах 
території  Галицинівської  сільської  ради  Вітовського району  
Миколаївської області  
 

     Керуючись статтями   12, 118, 121 Земельного  кодексу  України   та  
пункту  34  статті  26  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні ”, на  підставі  рішення  VІ  позачергової  сесії восьмого скликання        

№ 13 “ Продовження терміну дії генеральних планів  забудови населених 
пунктів Галицинівської сільської ради ”, розглянувши  матеріали  постійної  
комісії  сільської  ради  з  питань  земельних  відносин, охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання  земель 
та  екології сільська  рада 
     
 
ВИРІШИЛА 
  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  громадянці України Гостєвої Олени Григорівни для 
будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  
будівель і  споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823382600:01:006:0036, площею 0,2500 га по вулиці  Центральна, 45, 

село Лимани  Вітовського району  Миколаївської області. 
1.1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  громадянину України Солоп Олександру Сергійовичу 

для будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, 
господарських  будівель і  споруд (присадибна ділянка), 

кадастровий номер  4823382600:06:006:0012, площею 0,1789 га по 
вулиці  Сільська, 39, село Лупареве Вітовського району  
Миколаївської області. 

1.2.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  громадянину України Ткачука Руслана Вікторовича для 
будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  
будівель і  споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823382600:06:012:0021, площею 0,2500 га по вулиці  



Кооперативна, 13, село Лупареве, Вітовського району  
Миколаївської області. 

1.3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  громадянину України Білопольському Петру Петровичу 

для будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, 
господарських  будівель і  споруд (присадибна ділянка), 

кадастровий номер  4823382600:06:002:0012, площею 0,2230 га по 
вулиці  Набережна, 6а, село Лупареве, Вітовського району  
Миколаївської області. 

1.4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  громадянину України Пода Юрію Григоровичу для 
будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  
будівель і  споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823380600:04:005:0004, площею 0,1000 га по вулиці  Курортна, 14, 
село Галицинове, Вітовського району  Миколаївської області. 

1.5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  громадянці України Клименко Юлії Петрівни для 
будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  
будівель і  споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823380600:05:017:0005, площею 0,1907 га по вулиці  Пирогова, 45, 

село Галицинове, Вітовського району  Миколаївської області. 
1.6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  громадянину України Негру Івану Георгійовичу для 
будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  
будівель і  споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823384200:07:006:0019, площею 0,0860 га по вулиці  Спортивна, 
10, село Прибузьке, Вітовського району  Миколаївської області. 

1.7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  громадянці України Махновець Ларисі Анатоліївні для 
будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  
будівель і  споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823384200:07:007:0013, площею 0,1074 га по вулиці  Спортивна, 
1, село Прибузьке, Вітовського району  Миколаївської області. 

1.8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  громадянці України Сілаєвій Надії Миколаївні для 
будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  
будівель і  споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823384400:07:005:0012, площею 0,2400 га по вулиці  Соборна, 4/1, 
село Українка, Вітовського району  Миколаївської області. 

 



 

2. Передати   в   приватну   власність    земельну    ділянку  громадянці 
України Гостєвої Олени Григорівни для будівництва  та 
обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і  
споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823382600:01:006:0036, площею 0,2500 га по вулиці  Центральна, 
45, село Лимани  Вітовського району  Миколаївської області. 

2.1. Передати   в   приватну   власність    земельну    ділянку  
громадянину України Солоп Олександру Сергійовичу для 
будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  
будівель і  споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823382600:06:006:0012, площею 0,1789 га по вулиці  Сільська, 39, 
село Лупареве Вітовського району  Миколаївської області. 

2.2. Передати   в   приватну   власність    земельну ділянку   громадянину 

України Ткачука Руслана Вікторовича для будівництва  та 
обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і  
споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823382600:06:012:0021, площею 0,2500 га по вулиці  
Кооперативна, 13, село Лупареве, Вітовського району  
Миколаївської області.  

2.3. Передати   в   приватну   власність    земельну  ділянку  
громадянину України Білопольському Петру Петровичу для 
будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  
будівель і  споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823382600:06:002:0012, площею 0,2230 га по вулиці  Набережна, 
6а, село Лупареве, Вітовського району  Миколаївської області. 

2.4. Передати   в   приватну   власність    земельну  ділянку  громадянину 

України Пода Юрію Григоровичу для будівництва  та 
обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і  
споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823380600:04:005:0004, площею 0,1000 га по вулиці  Курортна, 14, 
село Галицинове, Вітовського району  Миколаївської області. 

2.5. Передати   в   приватну   власність    земельну  ділянку  громадянці 
України Клименко Юлії Петрівни для будівництва  та 
обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і  
споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер  
4823380600:05:017:0005, площею 0,1907 га по вулиці  Пирогова, 45, 
село Галицинове, Вітовського району  Миколаївської області. 

2.6. Передати   в   приватну   власність    земельну  громадянину України 
Негру Івану Георгійовичу для будівництва  та обслуговування  
житлового  будинку, господарських  будівель і  споруд (присадибна 
ділянка), кадастровий номер  4823384200:07:006:0019, площею 
0,0860 га по вулиці  Спортивна, 10, село Прибузьке, Вітовського 
району  Миколаївської області. 

 



2.7. Передати   в   приватну   власність    земельну  громадянці України 
Махновець Ларисі Анатоліївні для будівництва  та обслуговування  
житлового  будинку, господарських  будівель і  споруд (присадибна 
ділянка), кадастровий номер  4823384200:07:007:0013, площею 
0,1074 га по вулиці  Спортивна, 1, село Прибузьке, Вітовського 
району  Миколаївської області. 

2.8. Передати   в   приватну   власність    земельну  громадянці України 
Сілаєвій Надії Миколаївні для будівництва  та обслуговування  
житлового  будинку, господарських  будівель і  споруд (присадибна 
ділянка), кадастровий номер  4823384400:07:005:0012, площею 
0,2400 га по вулиці  Соборна, 4/1, село Українка, Вітовського 
району  Миколаївської області. 

3. Контроль  за  виконанням  цих  рішень  покласти  на  постійну  
комісію  сільської  ради  з  питань  земельних  відносин, охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання  
земель та  екології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



ГАЛИЦИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я   
 

Від  ______ червня  2020 року    №              ХХХІУ  сесія УІІІ скликання                     
 
с. Галицинове 

 

Про   затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для ведення  особистого селянського 

господарства та передачу її власність 

в межах території  Галицинівської сільської ради 

Вітовського району Миколаївської області 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Відповідно  до пункту  34   статті  26   Закону  України  “ Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні ”,  статті 116,  пунктів 6-10 статті  118, статей 121, 
186, статті  13  Закону  України  “ Про  оцінку  земель ”,  розпорядження  
Кабінету  Міністрів  України № 60-р від 31.01.2018 року “ Питання  передачу 
земельних  ділянок сільськогосподарського призначення державної власності 
у комунальну  власність об’єднаних  територіальних  громад ”, розглянувши  
матеріали  постійної  комісії  сільської  ради  з  питань  земельних  відносин, 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання  земель та  екології,  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо надання земельної  ділянки для  
ведення  особистого селянського господарства площею 1,3400 га з 
кадастровим номером 4823384200:02:000:0264, із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в  межах  
території  Галицинівської  сільської ради  Вітовського  району  
Миколаївської  області  громадянці України Шевчук Людмилі 
Вікторівні. 

1.1 Затвердити  проект землеустрою  щодо надання земельної  ділянки для  
ведення  особистого селянського господарства площею 1,3400 га з 
кадастровим номером 4823384200:02:000:0265, із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в  межах  
території  Галицинівської  сільської ради  Вітовського  району  
Миколаївської  області  громадянці України Бендрик Олені 
Володимирівні. 

1.2  Затвердити  проект землеустрою  щодо надання земельної  ділянки для  
ведення  особистого селянського господарства площею 0.5000 га з 
кадастровим номером 4823384200:05:000:0138, із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в  межах  
території  Галицинівської  сільської ради  Вітовського  району  



Миколаївської  області громадянину України Пономаренко Олександру 
Володимировичу 

1.3  Затвердити  проект землеустрою  щодо надання земельної  ділянки для  
ведення  особистого селянського господарства площею 1.2000 га з 
кадастровим номером 4823380600:02:000:0162, із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в  межах  
території  Галицинівської  сільської ради  Вітовського  району  
Миколаївської  області  громадянину України  Варганову Володимиру 
Олексійовичу. 

1.4  Затвердити  проект землеустрою  щодо надання земельної  ділянки для  
ведення  особистого селянського господарства площею 0.7600 га з 
кадастровим номером 4823380600:01:000:0091, із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в  межах  
території  Галицинівської  сільської ради  Вітовського  району  
Миколаївської  області  громадянину України  Варганову Володимиру 
Олексійовичу. 

1.5   Затвердити  проект землеустрою  щодо надання земельної  ділянки для  
ведення  особистого селянського господарства площею 2.0000 га з 
кадастровим номером 4823380600:02:000:0022, із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в  межах  
території  Галицинівської  сільської ради  Вітовського  району  
Миколаївської  області  громадянину України  Бучку Ігорю 
Васильовичу. 

2. Передати   в   приватну   власність    земельну    ділянку для  ведення  
особистого селянського господарства площею 1,3400 га з кадастровим 
номером 4823384200:02:000:0264, із земель  сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в  межах  території  Галицинівської  
сільської ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  
громадянці України Шевчук Людмилі Вікторівні. 

1.1 Передати   в   приватну   власність    земельну    ділянку для  ведення  
особистого селянського господарства площею 1,3400 га з кадастровим 
номером 4823384200:02:000:0265, із земель  сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в  межах  території  Галицинівської  
сільської ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  
громадянці України Бендрик Олені Володимирівні. 

1.2 Передати   в   приватну   власність    земельну    ділянку для  ведення  
особистого селянського господарства площею площею 0.5000 га з 
кадастровим номером 4823384200:05:000:0138, із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в  межах  
території  Галицинівської  сільської ради  Вітовського  району  
Миколаївської  області громадянину України Пономаренко Олександру 
Володимировичу. 

1.3 Передати   в   приватну   власність    земельну    ділянку для  ведення  
особистого селянського господарства площею 1.2000 га з 
кадастровим номером 4823380600:02:000:0162, із земель  



сільськогосподарського призначення комунальної власності в  межах  
території  Галицинівської  сільської ради  Вітовського  району  
Миколаївської  області  громадянину України  Варганову Володимиру 
Олексійовичу. 

1.4 Передати   в   приватну   власність    земельну    ділянку для  ведення  
особистого селянського господарства площею 0.7600 га з кадастровим 
номером 4823380600:01:000:0091, із земель  сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в  межах  території  Галицинівської  
сільської ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  
громадянину України  Варганову Володимиру Олексійовичу. 

1.5 Передати   в   приватну   власність    земельну    ділянку для  ведення  
особистого селянського господарства площею площею 2.0000 га з 
кадастровим номером 4823380600:02:000:0022, із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в  межах  
території  Галицинівської  сільської ради  Вітовського  району  
Миколаївської  області  громадянину України  Бучку Ігорю 
Васильовичу. 

2. Контроль  за  виконанням  цих  рішень   покласти  на  постійну  комісію  
сільської  ради  з  питань  земельних  відносин, охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання  земель та  
екології. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ГАЛИЦИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я   
 

Від  ______ червня  2020 року    №              ХХХІУ  сесія УІІІ скликання                     
с. Галицинове 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   
в натурі (на місцевості) для  ведення садівництва в межах території  
Галицинівської сільської ради  Вітовського району Миколаївської  області   
   

     Відповідно  до пункту  34   статті  26   Закону  України  “ Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні ”,  статті 116,  пунктів 6-10 статті  118, статей 121, 
186 Земельного  кодексу  України, статті  13  Закону  України  “ Про  оцінку  
земель ”,  розглянувши  матеріали  постійної  комісії  сільської  ради  з  
питань  земельних  відносин, охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання  земель та  екології,  сільська  рада 
 

В И Р І Ш И Л А 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
громадянину України Русанову Віталію Анатолійовичу для ведення 
садівництва, кадастровий номер  4823380600:01:000:1635  площею 
0,0400 га розташована СВТ «Ожарське», вулиця Металургів, 43, на 
території Галицинівської сільської ради Вітовського району  
Миколаївської області. 

1.1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
громадянину України Кашперуку Віталію Івановичу для ведення 
садівництва, кадастровий номер  4823382600:07:000:2885  площею 
0,0400 га розташована СВТ «Факел», вулиця 4 Факельна, 94, на 
території Галицинівської сільської ради Вітовського району  
Миколаївської області. 

2. Передати   в   приватну   власність    земельну    ділянку із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) громадянину України Русанову Віталію Анатолійовичу для 
ведення садівництва, кадастровий номер  4823380600:01:000:1635  
площею 0,0400 га розташована СВТ Ожарське, вулиця Металургів, 43, 
на території Галицинівської сільської ради Вітовського району 
Миколаївської області. 

2.1. Передати   в   приватну   власність    земельну    ділянку із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) громадянину України Кашперуку Віталію Івановичу для 
ведення садівництва, кадастровий номер  4823382600:07:000:2885  



площею 0,0400 га розташована СВТ «Факел», вулиця 4 Факельна, 94, 
на території Галицинівської сільської ради Вітовського району  
Миколаївської області. 

3. Контроль за виконанням  цих  рішень  покласти  на  постійну комісію  
сільської  ради  з  питань  земельних  відносин, охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання  
земель та  екології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ГАЛИЦИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я   
 

Від  ______ червня  2020 року    №              ХХХІУ  сесія УІІІ скликання                     
с. Галицинове 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки   
в натурі (на місцевості) для  ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва в межах території  Галицинівської сільської ради  Вітовського 
району Миколаївської  області   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                

     Відповідно  до пункту  34   статті  26   Закону  України  “ Про  
місцеве  самоврядування  в  Україні ”,  статті 116,  пунктів 6-10 статті  118, 
статей 121, 186, статті  13  Закону  України  “ Про  оцінку  земель ”,  
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України № 60-р від 31.01.2018 року “ 
Питання  передачу земельних  ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну  власність об’єднаних  територіальних  
громад ”, розглянувши  матеріали  постійної  комісії  сільської  ради  з  
питань  земельних  відносин, охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання  земель та  екології,  сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 
  

1. Затвердити  технічну документацію  щодо надання земельної  ділянки для  
ведення  товарного сільськогосподарського виробництва площею 10,8377 
га з кадастровим номером 4823382600:02:000:0949, із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в  межах  
території  Галицинівської  сільської ради  Вітовського  району  
Миколаївської  області  громадянину України Залевському Вадиму 
Борисовичу. 

2. Передати   в   приватну   власність    земельну    ділянку для  ведення  
товарного сільськогосподарського виробництва площею 10,8377 га з 
кадастровим номером 4823382600:02:000:0949, із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в  межах  
території  Галицинівської  сільської ради  Вітовського  району  
Миколаївської  області  громадянину України Залевському Вадиму 
Борисовичу. 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  
комісію  сільської  ради  з  питань  земельних  відносин, охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання  
земель та  екології. 

 

 


