
       

 
 

УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 
 Мостівська   сільська   рада 

________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ 

 

    Від  12 серпня  2021 року                            ХІІ позачергова сесія восьмого скликання 

 

                                                                       Місце проведення сесії: СБК с. Мостове 

 

Всього  обрано депутатів                                       22 депутата 

Прийняли участь в роботі сесії                             15 депутатів (список додається) 
 

Запрошені: 
Пастушенко С.. – заступник сільського голови 

Делі Г.В., Фетько Т.В., Шевчик С.М. – старости населених пунктів 

Ульянов О.В. – начальник відділу земельних відносин, архітектури та житлово-

комунального господарства. 
Головуючий на  сесії: Бабанська Н.В. сільський голова 

Секретар  сесії:  Барабаш Т.М.    депутат виборчого округу № 3 

Лічильна комісія: Наврузалієва Л.В. .депутат виборчого округу №  4, Гавриленко 
Л.В.депутат від виборчого округу №  4.               
Головуючий на  сесії Бабанська Н.В.: 
На пропозицію депутатів голова відкриває і оголошує про початок роботи сесії.  
Депутатам роздано проект порядку денного. За пропозицією депутатів  порядок денний 
прийнятий за основу. 
Зміни та доповнення до  проекту порядку денного не  надійшли. 
Голосували пропозицію головуючого: 
Затвердити порядок денний пленарного засідання ХІ сесії сільської ради 8 скликання в 
цілому.  
За - 16 , проти – 0, утримались – 0 

Вирішили: Затвердити порядок денний роботи пленарного засідання ХІ сесії сільської 
ради 8 скликання в цілому. 
Початок  роботи: 14.00  год. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1.Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2021 рік 

Інформує: начальник відділу Гривнак А.С. 
 

2. Про внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої освіти Мостівської 
сільської ради 

Інформує: начальник відділу Савченко А.В. 
 

3. Про внесення змін до Програми «Шкільний автобус» на 2021-2024 роки 



 

Інформує: начальник відділу Савченко А.В. 
 

4. Про надання дозволу на виготовлення Технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризхації земельної ділянки площею 22,5897 га натериторії Мостівської сільської 
ради 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

5. Про поновлення Договору оренди землі 
Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

6. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Мисенко В.Г. в с. Миколаївка, вулд. Колгоспна, 16а для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

7. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Хмелінському А.Ф. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

8. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Нікітенку О.В. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

9. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Нікітенко Н.П. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

10. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Онищаку  В.В. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

11. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Онищак Н.В. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

12. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Панченко А.В.для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

13. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Бабічину П.П. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

14. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр.  3 чол.  для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 



15. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр.  3 чол.  для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

16. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр.  3 чол.  для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

17. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр.  2 чол.  для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

18. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Хомику М.В.  для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

19. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Савченко Г.В. в оренду для городництва  
Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

20. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Мерзенюк С.Б. в оренду для городництва в с. Миколаївка, вул. 
Колгоспна, 30 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

21. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Тарасенко К.С. в оренду для сінокосіння та випасання худоби в с. 
Веселе, вул. Зелена, 8а 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

22. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Ревенку О.О. в оренду для сінокосіння та випасання худоби  
Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

23. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Дзюрко Р.Л. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна діляека) в с.Суха Балка, вул. Польова, 19 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

24. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Яровому О.П. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна діляека) в с.Козубовка, вул. Шкільна, 15 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

25. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Затіркі Ю.О. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна діляека) в с. Мостове, вул. Механізаторів, 14 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 



26. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Левечко С.В. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна діляека) в с. Мостове вул. Богдана 
Хмельницького, 4 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

27. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Пащенко В.Д. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна діляека) в с. Миколаївка, вул. Весела, 29 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

28. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Мацуй Я.В. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

29. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Горбатюка А.І. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

30. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Бутнарчука Д.В. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

31. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Сухіної В.Н. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

32. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Батигіної Н.А. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

33. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Дятлової А.М. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

34. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Христенко О.А. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

35. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Хоришина О.В. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

36. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Мельника С.В. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

37. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Богуцького О.Є. для ведення ОСГ 



Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

38. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Грибу 
І.В. в оренду для сінокосіння та випасання худоби  
Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

39. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність гр. Корнукій Л.В. та Корнукію Д.В. для будівництва індивідуальних гаражів в с. 
Суха Балка, вул. Молодіжна, 31а та 31б 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

40. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
гр. Мацуй Г.В. для городництва в с. Суха Балка, вул. Дачна, 1 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

41. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
гр. Гедуляну С.В.для городництва в с. Лідіївка, вул. Садова, 44 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

42. Про затвердження Проекту землеустрою щзодо відведення земельної ділянки в оренду 
гр. Палєєву П.В. для городництва в с. Грибоносове, вул. Перемоги, 28а 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

43. Про затвердження Проекту землеустрою щзодо відведення земельної ділянки в оренду 
гр. Левченко Є.І. для городництва в с. Миколаївка, вул. Ставкова, 7-а 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

44. Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лисенко А.А. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

45. Про надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
(невитребуваних земельних часток (паїв)) 
Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

46. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Флакею В.М. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
  

Проводиться голосування. 
  Підсумки голосування: за – 15 чол, проти – 0, утримались – 0. 

 

Пропонується Регламент роботи сесії: 
Доповідачам від 10 до 15 хвилин; 
Співдоповідачам до 5 хвилин; 
Виступаючим – 3 хвил. 
Сесію пропонується провести за  2 години. 
 



  Проводиться голосування. 
  Підсумки голосування: за – 15 чол, проти – 0, утримались – 0. 

 

   СЛУХАЛИ: начальника відділу Гривнак А.С. , яка пояснила присутнім про 
необхідність внесення змін до бюджету сільської ради на 2021 рік. 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

  СЛУХАЛИ:  начальника відділу Савченко А.В., яка запропонувала зменшити штатну 
чисельність сторожів по навчальних закладах з 1 вересня 2021 року, в зв’язку з тим, що всі 
школи підключені до камер відеоспостереження. 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 

 

   СЛУХАЛИ:  начальника віджділу Савченко А.В. про необхідність внесення змін до 
Програми «Шкільний автобус» на 2021-2024 роки 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:   начальника відділу Ульянова О.В. про надання дозволу на виготовлення 
Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 
22,5897 га на території Мостівської сільської ради 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про поновлення терміну дії Договору 
оренди землі 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 

 

   СЛУХАЛИ:   начальника відділу Ульянова О.В. про надання дозволу на розробку 
Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) гр. Мисенко Віктору Григоровичу в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 16а 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про надання дозволу на виготовлення 
Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ 
таким громадянам: 
Хмелінському Анатолію Федоровичу 



Нікітенку Олександру Васильовичу 

Нікітенко Надії Павлівні 
Онищаку Вадиму Володимировичу 

Панченко Альні Василівні 
Бабічину Павлу Павловичу 

Качмару Владиславу Володимировичу 

Михайлову Сергію Сергійовичу 

Михайловій Вікторії Валеріївні 
Петренку Олександру Яковичу 

Петренко Людмилі Миколаївні 
Петренку Миколі Олександровичу 

Флакею Володимиру Миколайовичу 

Флакею Володимиру Володимировичу 

Флакею Олександру Володимировичу 

Шестовій Оксані Олександрівні 
Шестову Артему Павловичу 

Хомику Миколі Володимировичу 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про надання дозолу на виготовлення 
Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва: 
Флакею Володимиру Миколайовичу в с. Мостове, вул. Івана Федорова, 74а; 
Флакей Тетяні Володимирівні в с. Мостове, вул. Івана Федорова, 74б; 
Савченко Галині Володимирівні в с. Мостове, вул. Ю.Гагаріна, 137а; 
Тарасенко Катерині Сергіївні в с. Веселе, вул. Зелена, 8а; 
Мерзенюк Світлані Михайлівні в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 30 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про надання дозволу на розробку 
Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Ревенку Олександру 
Олександровичу для сінокосіння та випасання худоби 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про затвердження Проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) таким гр.: 
Дзюрко Раїсі Лдеонідівні в с. Суха Балка, вул. Польова, 19; 
Яровому Олександру Петровичу в с. Козубівка, вул. Шкільна, 15; 
Затіркі Юлії Олегівні в с. Мостове, вул. Механфзаторів, 14; 
Левечко Світлані Володимирівні в с. Мостове, вул. Богдана Хмельницького, 4; 
Пащенко Валентині Данилівні в с. Миколаївка, вул. Весела, 29; 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 



(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. затвердження Проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення ОСГ таким громадянам: 
Мацуй Яні Володимирівні 
Горбатюку Андрію Івановичу 

Бутнарчуку Денису Вікторовичу 

Сухіній Валентині Нестерівні 
Батигіній Наталії Анатоліївні 
Дятловій Анастасії Миколаївні 
Христенко Ользі Андріївні 
Хоришину Олексію Валерійовичу 

Мельнику Сергію Володимировичу 

Богуцькому Олександру Євгеновичу 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про затвердження Проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр. Грибу Івану Васильовичу в оренду для сінокосіння 
та випасання худоби 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 

 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про затвердження Проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Корнукій Людмилі Вікторівні та 
Корнукію Дмитру Васильовичу для будівництва індивідуальних гаражів в с. Суха Балка, 
вул. Молодіжна 31а, 31б 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про затвердження Проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва такми гр: 
Мацуй Ганні Валеріївні в с. Суха Балка, вул. Дачна, 1; 
Гедуляну Сергію Вікторовичу в с. Лідіївка, вул. Садова, 44; 
Палєєву Петру Вадимовичу в с. Грибоносове, вул. Перемога, 28-а; 
Левченко Євгенії Іванівні в с. Микодаївка, вул. Ставкова, 7-а 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про затвердження Технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) гр. Лисенко Анні Анатоліївні для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 



(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

    СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В.  про затвердження Технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) із складу земель колективної власності Мостівської сільської ради 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

Питання, які виносилися на розгляд ХІІ позачергової сесії вичерпані. Сесія оголошується 
закритою. 
 

       Звучить Державний Гімн України. 
 

(Результати поіменного голосування засідання сесії додаються тільки до першого 
примірника протоколу). 
 

 

 

    Сільський голова                                                     Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

   Протокол сесії вела                                                   Тетяна БАРАБАШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток     
до   протоколу ХІІ позачергової  сесії  

Мостівської сільської ради   
                                                                                                                                      8  скликання 

від 12.08.2021 р.                          
 

СПИСОК  ДЕПУТАТІВ 

Мостівської сільської ради VІІІ скликання 

№ 

виборчого 
округу 

 

Прізвище, ім’я по батькові  депутатів 

Відмітка про 
участь у  роботі  

сесії 
1. Котрус Андрій Миколайович - 

 Онищенко Ольга Юріївна - 

 Рубін Анатолій Вікторович - 

 Бугровенко Лідія Василівна - 

2 Федишина Олена Вікторівна + 

 Соловей Олександр Миколайович + 

 Підбережник Володимир Володимирович - 

 Гриневич Тетяна Михайлівна + 

3 Сіроштан Сергій Олександрович + 

 Затірка Юлія Олегівна - 

 Петренко Ігор Володимирович + 

 Барабаш Тетяна Миколаївна + 

4 Наврузалієва Людмила Олександрівна + 

 Гавриленко Лариса Володимирівна + 

5 Кельнік Сергій Іванович + 

 Гривнак Ася Степанівна + 

 Сіромашенко Марина Йосипівна + 

 Гумініченко  Ірина Леонідівна + 

6 Безіна Лілія Никифорівна - 

 Бєлкін Олександр Юрійович - 

7 Танцюра Віталій Тимофійович - 

 Радчук Тетяна Дмитрівна + 

 ВСЬОГО  ПРИСУТНІХ:  15 

 

Умовні  знаки: 
“ +”    -  присутні 
“ - ”   - відсутні 
 

 

Секретар сільської ради                                                       Тетяна РАДЧУК 

 

 

 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

 МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКИЙ  РАЙОН  

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

  

РІШЕННЯ   № 2 

  
   Від   «12»  серпня  2021   року                                 ХІІ позачергової  сесії  VIII  скликання                        
   с.Мостове                                                                                                                                  
 

Про внесення змін до  
штатних  розписів закладів загальної  
середньої освіти Мостівської сільської ради  
 

 

         Відповідно до п. 5  статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», наказу  МОН України  №1205 від 05.12.2010 
«Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної 
середньої освіти» зі змінами від  01.02.2018р.  №90 , заслухавши сільського 
голову щодо внесення змін до структури  закладів  загальної середньої освіти   
Мостівської сільської ради , сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Вилучити зі  штату: 

1.1. Мостівського навчально-виховного комплексу «заклад загальної 
середньої  освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти – центр 
дитячої та юнацької творчості» Мостівської сільської ради - 1 

ставку заступника директора з дошкільної освіти, 2,5 ставки  
сторожа та 0,5 ставки  лаборанта з 01.09.2021року. 

1.2. Олександрівської ЗОШ  І-ІІ ступенів Мостівської сільської ради – 

1 ставку сторожа з 01.09.2021року.    
1.3. Лідіївської ЗОШ І- ІІ ступенів Мостівської сільської ради – 1 

ставку сторожа з 01.09.2021року.    
1.4. Сухобалківської ЗОШ І- ІІІ ступенів Мостівської сільської ради – 

1 ставку сторожа, 2 ставки-  машиніст (кочегар) котельні, 
сезонний  з 01.09.2021року.   

1.5. Козубівського  навчально - виховного комплексу  І-ІІІ ступенів 
комунальний заклад загальної середньої освіти Мостівської 
сільської ради  1 ставку сторожа з 01.01.2022року.    

      2.  Ввести до штату  Сухобалківської ЗОШ І- ІІІ ступенів Мостівської 
сільської ради –1 ставку машиніста (кочегар) котельні (постійний) з 
01.09.2021року.   



2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту виконавчого органу 
Мостівської сільської ради Савченко А.В. внести зміни до штатних  розписів   
закладів загальної середньої освіти  Мостівської сільської ради. 
 

 3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з   питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного  
розвитку, комунальної власності, інфраструктури та комунального 
господарства та постійну комісію з питань освіти, культури, молоді та 
спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

Сільський голова       Надія  БАБАНСЬКА  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

 МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКИЙ  РАЙОН  

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

  

РІШЕННЯ   № 3 

  

   Від   «12» серпня 2021  року                              ХІІ позачергова сесії  VIII  скликання   
   с.Мостове                                                                                                                                  
 

 

 

Про внесення змін до  
Програми  «Шкільний автобус» 

на 2021-2024 роки 

 

 Відповідно до ст.26, ст.ст.50,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про освіту», сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  У зв’язку із  співфінансуванням придбання шкільного автобусу для 
Мостівського НВК  внести зміни  до Програми  «Шкільний автобус» на 2021-2024 роки  
затвердженої рішенням №13  I сесії  VIII скликання  Мостівської сільської ради від «03» 
грудня 2020року, а саме розділ  додатку « Ресурсне забезпечення Програми „Шкільний 
автобус” на 2021-2024 роки  викласти в новій редакції(додається). 
 

 

 2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 
з   питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного  розвитку, комунальної власності, 
інфраструктури та комунального господарства та постійну комісію з питань освіти, 
культури, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 
 

 

Сільський голова                                  Надія БАБАНСЬ КА 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання 

програми (тис. грн..) 

Виконання програми (по роках) тис. грн.. Всього витрат 
на виконання 
програми 

 2021 2022 2023 2024 

Місцевий бюджет 1800,0 1800,0 1000,0 1000,0 5600,00 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                           МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                     ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                               Р І Ш Е Н Н Я  
 

            Від «12» серпня  2021 року     № 4                 ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із  землеустрою щодо інвентаризації  
земельної ділянки    площею 22.5897 га  
на території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області. 
 

          Розглянувши заяву голови селянського (фермерського) господарства «Старий Світ» 
Родченка Леоніда Миколайовича щодо  інвентаризації земельної ділянки площею 22.5897 га 
пасовищ, керуючись статтями 12, 79/1, 122  Земельного Кодексу України, статтями 25, 57 Закону 
України « Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  
земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки та з метою зміни виду угідь,   сільська рада 

 

   в и р і ш и л а:  
 

1. Надати  селянському (фермерському) господарству «Старий Світ» дозвіл на розробку  
Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 22.5897 га 
пасовищ, кадастровий номер 4822782000:05:000:0140, яка перебуває у користуванні СФГ «Старий 
Світ» згідно договору оренди землі укладеного з Доманівською райдержадміністрацією 
17.05.2007р. та зареєстрованого у Доманівському районному відділі Миколаївської регіональної 
філії «Центр ДЗК», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 24 травня 2007 року за 
№ 040701300006 із земель комунальної власності в межах Мостівської сільської ради, 
Доманівського району Миколаївської області.  
. 

 

2. Рекомендувати голові С(Ф)Г «Старий Світ» Родченку Л.М. виготовлену технічну документацію 
із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки подати на затвердження сесії.  
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                              Надія  БАБАНСЬКА 

 

 



 

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12 » серпня  2021 року №  5                             XII  позачергова сесія восьмого скликання       
Про поновлення договору  
оренди землі  
    Розглянувши заяву громадянина України Левченка Леоніда Леонідовича, відповідно до 
пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 12, 93, 124, 125 ,126 -1 Земельного Кодексу України, статті 32-1 Закону України 
«Про оренду землі», та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та 
екології, Мостівська сільська рада, сесія сільської ради. 

   в и р і ш и л а:  
1. Поновити терміном на 10 (десять) років дію договору оренди земелі укладеного 
28.08.2006 року між громадянином України Левченком Л.Л. і Доманівською 
райдержадміністрацією та зареєстрованого у Доманівському районному відділі 
Миколаївської регіональної філії «Центр ДЗК», про що у Державному реєстрі земель 
вчинено запис від 06.09.2006р. за №040601300006 (із змінами).                                                                
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки укладеного 28.08.2006 року між 
громадянином України Левченком Л.Л. і Доманівською райдержадміністрацією та 
зареєстрованого у Доманівському районному відділі Миколаївської регіональної філії 
«Центр ДЗК», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 06.09.2006р. за 
№040601300006(із змінами) виклавши пункт 4.1 в такій редакції : 
 «4.1. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі 6% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.» 

2. Рекомендувати громадянину Левченку Л. Л. укласти з Мостівською сільською 
радою  додаткову угоду про поновлення договору оренди землі та зареєструвати  вказану 
угоду у відповідному органі  реєстрації  речових прав на нерухоме майно. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та 
техногенної безпеки.  
  

 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

   Від « 12» серпня  2021 року     №  6                                ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 
 

Про  надання   дозволу  на   розробку   Проєкту 

 землеустрою щодо  відведення   земельної   ділянки у 

 власність для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
 громадянина України Мисенко Віктору Григоровичу із земель  
житлової  та громадської забудови комунальної  власності   
  в  межах  населеного  пункту с. Миколаївка вул.. Колгоспна, 16а 

Доманівського району Миколаївської оьласті . 
 

 

Розглянувши заяву громадянина України  Мисенка Віктора Григоровича та відповідно до ст. 7 
Конституції України,  ст.ст.12,38,40,118,121,122,  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26  Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

 

в и р і ш и л а:  
 

1. Надати дозвіл на розробку  Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею -
0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. України Мисенку Віктору Григоровичу із земель житлової  
та громадської забудови комунальної власності населеного пункту  с. Миколаївка вул. Колгоспна, 
16а в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянину України Мисенко В. Г.: 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 12 » серпня 2021 року №  7                             XII  позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність громадянину                                                                        
України Хмелінському Анатолію Федоровичу  для ведення особистого                                                          
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву громадянина  України  Хмелінського Анатолія Федоровича,  
керуючись статтею 7  Конституції України,  статтями12,22,33,118,122,123  Земельного Кодексу 
України, статей 25,50 Закону України «Про землеустрій», та на підставі пункту 34 частини 1 статті  
26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи рекомендації постійної  
комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та 
техногенної безпеки,   сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянину України Хмелінському Анатолію Федоровичу  дозвіл на виготовлення  
Проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  власність площею 2,0000 га ріллі,  
для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності в межах  території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянину України Хмелінському А.Ф.: 
2.1. Замовити в місячний термін Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що 
обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12 » серпня 2021 року     №  8                              ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

        Про надання  дозволу  на  розробку  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність громадянину 

 України Нікітенко Олександру Васильовичу  для  ведення особистого  
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  в межах Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Нікітенко Олександра Васильовича та керуючись ст. 7 
Конституції України, ст.ст. 12,22,33,118,122,123 Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні »та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки, сільська 
рада 

в и р і ш и л а: 
1.Надати дозвіл на виготовлення Проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 
ведення особистого селянського господарства у власність  громадянину України Нікітенко 
Олександру Васильовичу – 2,000 га пасовищ із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності (землі запасу) на території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянину Нікітенко О.В. : 
2.1. Замовити в місячний термін Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що 
обумовлюються угодою сторін. 
2.2. Подати погоджений Проєкт землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12 » серпня 2021 року     №  9                              ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

        Про надання  дозволу  на  розробку  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність громадянці 
 України Нікітенко Надії Павлівні  для  ведення особистого  
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  в межах Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Нікітенко Надії Павлівни та керуючись ст. 7 Конституції 
України, ст.ст. 12,22,33,118,122,123 Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України « Про 
землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні »та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, 
архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки, сільська рада 

в и р і ш и л а: 
1.Надати дозвіл на виготовлення Проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 
ведення особистого селянського господарства у власність  громадянці України Нікітенко Надії 
Павлівні – 2,000 га пасовищ із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності (землі запасу) на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянину Нікітенко Н.П. : 
2.1. Замовити в місячний термін Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що 
обумовлюються угодою сторін. 
2.2. Подати погоджений Проєкт землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12 » серпня 2021 року     №   10                             ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

        Про надання  дозволу  на  розробку  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність громадянину 

 України Онищак Вадиму Володимировичу  для  ведення особистого  
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  в межах Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Онищак Вадима Володимировича та керуючись ст. 7 
Конституції України, ст.ст. 12,22,33,118,122,123 Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні »та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки, сільська 
рада 

в и р і ш и л а: 
1.Надати дозвіл на виготовлення Проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 
ведення особистого селянського господарства у власність  громадянину України Онищак Вадиму 
Володимировичу – 1,7235 га пасовищ, кадастровий номер 4822784400:11:000:0173 із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) на території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянину Онищак В.В. : 
2.1. Замовити в місячний термін Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що 
обумовлюються угодою сторін. 
2.2. Подати погоджений Проєкт землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 12 » серпня 2021 року     №   11                             ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

   Про надання  дозволу  на  розробку  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність громадянці 
 України Онищак Надії Володимирівні  для  ведення особистого  
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  в межах Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Онищак Надії Володимирівни та керуючись ст. 7 Конституції 
України, ст.ст. 12,22,33,118,122,123 Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України « Про 
землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні »та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, 
архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки, сільська рада 

в и р і ш и л а: 
1.Надати дозвіл на виготовлення Проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 
ведення особистого селянського господарства у власність  громадянці України Онищак Надії 
Володимирівні – 2,0000 га пасовищ із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності (землі запасу) на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянці Онищак Н.В. : 
2.1. Замовити в місячний термін Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що 
обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Вважати таким , що втратило чинність рішення №19 ХХХХІХ позачергової сесії 8 скликання від 
18 серпня 2020 року. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 



                                                                              

                                                                                  У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

   Від « 12» серпня  2021 року     № 12                              ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

  

   Про надання дозволу на виготовлення Проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянці  
України Панченко Альоні Василівні для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  
призначення  комунальної власності  в межах території 
Мостівської сільської   ради . 
 

       Розглянувши заяву громадянки України Панченко Альони Василівни та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України та на підставі пункту 34 частини 1 статті  26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні»,враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки,   
сільська рада 

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянці України Панченко Альоні Василівні  дозвіл на виготовлення  Проєкту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  власність орієнтовною площею – 2,0 га. 
пасовищ для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власностів межах  території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянці України Панченко А. В.: 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

   Від « 12» серпня  2021 року     № 13                            ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

  

   Про надання дозволу на виготовлення Проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянину  
України Бабічину Павлу Павловичу для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  
призначення  комунальної власності  в межах території 
Мостівської сільської   ради . 
 

       Розглянувши заяву громадянину України Бабічина Павла Павловича та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України та на підставі пункту 34 частини 1 статті  26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні»,враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки,   
сільська рада 

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянину України Бабічину Павлу Павловичу   дозвіл на виготовлення  Проєкту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  власність орієнтовною площею – 2,0 га. 
пасовищ для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної в межах  території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянину України Бабічину П. П.: 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                           У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 12 » серпня 2021 року №  14                                 ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельних  ділянок  у  власність 

громадянам України (3чол.)  для ведення особистого  
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяви громадян України Качмара Владислава Володимировича, Михайлова 
Сергія Сергійовича, Михайлової Вікторії Валеріївни  керуючись статтею 7  Конституції України,  
статтями 12,22,33,118,122,123  Земельного Кодексу України, статей 25,50 Закону України «Про 
землеустрій», та на підставі пункту 34 частини 1 статті  26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні»,враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки,   
сільська рада 

сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1.Надати дозвіл на виготовлення  Проєкту землеустрою щодо відведення  земельних ділянок у  
власність для ведення особистого селянського господарства із земель  сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в межах  території Мостівської  сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області наступним громадянам України: 

- Качмару Владиславу Володимировичу    –орієнтовною площею  -2.0000 пасовищ; 
- Михайловій Сергію Сергійовичу  –орієнтовною площею  -2.0000га пасовищ; 

- Михайлової Вікторії Валеріївні  –орієнтовною площею  -2.0000га пасовищ; 

2. Рекомендувати громадянам України Качмару В.В., Михайлову С.С., Михайловій В.В.,: 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

   Від « 12» серпня  2021 року     №  15                             ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

  

   Про надання дозволу на виготовлення Проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянам  
України (3чол.) для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  
призначення  комунальної власності  в межах території 
Мостівської сільської   ради . 
 

       Розглянувши заяву громадянину України Петренка Олександра Яковича , Петренко Людмили 
Миколаївни, Петренка Миколи Олександровича та керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 
12,22,33,118,122  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України та на підставі пункту 34 
частини 1 статті  26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи 
рекомендації постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, 
природних ресурсів, екології та техногенної безпеки,   сільська рада 

 

   в и р і ш и л а:  
1.Надати дозвіл на виготовлення  Проєкту землеустрою щодо відведення  земельних ділянок у  

власність для ведення особистого селянського господарства із земель  сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в межах  території Мостівської  сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області наступним громадянам України: 

- Петренку Олександру Яковичу   –орієнтовною площею  -2.0000 пасовищ; 
-  Петренко Людмилі Миколаївні  –орієнтовною площею  -2.0000га пасовищ; 
- Петренку Миколі Олександровичу  –орієнтовною площею  -2.0000га пасовищ; 
2. Рекомендувати громадянам України Петренку О. Я .,  Петренко Л.М. ,  Петренку М. О .: 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 

2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                           У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 12 » серпня 2021 року №  16                                 ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельних  ділянок  у  власність 

громадянам України (3чол.)  для ведення особистого  
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяви громадян України Флакея Володимира Володимировича, Флакея 
Олександра Володимировича, Флакей Наталії Володимирівни керуючись статтею 7  Конституції 
України,  статтями 12,22,33,118,122,123  Земельного Кодексу України, статей 25,50 Закону 
України «Про землеустрій», та на підставі пункту 34 частини 1 статті  26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  
земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки,   сільська рада 

сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1.Надати дозвіл на виготовлення  Проєкту землеустрою щодо відведення  земельних ділянок у  
власність для ведення особистого селянського господарства із земель  сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в межах  території Мостівської  сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області наступним громадянам України: 

- Флакей Наталії Володимирівні  –орієнтовною площею  -2.0000 пасовищ; 
- Флакею Володимиру Володимировичу – орієнтовною площею  -2.0000га пасовищ; 

- Флакею Олександру Володимировичу – орієнтовною площею  -2.0000га пасовищ; 

2. Рекомендувати громадянам України  Флакею В.В. Флакею О.В., Флакею Н.В.: 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 



 

 

 

 

 

                                                                           У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 12 » серпня 2021 року №  17                                  ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельних  ділянок  у  власність 

громадянам України (2чол.)  для ведення особистого  
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяви громадян України Шестової Оксани Олександрівни, Шестова Артема 
Павловича керуючись статтею 7  Конституції України,  статтями12,22,33,118,122,123  Земельного 
Кодексу України, статей 25,50 Закону України «Про землеустрій», та на підставі пункту 34 
частини 1 статті  26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи 
рекомендації постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, 
природних ресурсів, екології та техногенної безпеки,   сільська рада 

сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1.Надати дозвіл на виготовлення  Проєкту землеустрою щодо відведення  земельних ділянок у  
власність для ведення особистого селянського господарства із земель  сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в межах  території Мостівської  сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області наступним громадянам України: 

-  Шестовій Оксані Олександрівні   –орієнтовною площею  -2.0000 пасовищ; 
-  Шестову Артему Павловичу –орієнтовною площею  -2.0000га пасовищ; 

2. Рекомендувати громадянам України Шестовій  О. О., Шестову А. П.: 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

   Від « 12» серпня  2021 року     №  18                             ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

  

   Про надання дозволу на виготовлення Проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянину  
України Хомику Миколі Володимировичу для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  
призначення  комунальної власності  в межах території 
Мостівської сільської   ради . 
 

       Розглянувши заяву громадянину України Хомику Миколи Володимировича та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України та на підставі пункту 34 частини 1 статті  26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні»,враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки,   
сільська рада 

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянину України Хомику Миколі Володимировичу   дозвіл на виготовлення  
Проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  власність орієнтовною площею – 2,0 

га. пасовищ для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної в межах  території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянину України Хомику М. В.: 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

   Від « 12» серпня  2021 року     №  19                               ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Савченко Г.В.  оренду для  городництва  із земель  
комунальної власності в межах с. Мостове 

Мостівської сільської ради Доманівського  району 

 Миколаївської області . 
 

Розглянувши заяву громадян України Савченко Галини Володимирівни    та керуючись ст. 13, 14  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,36,122,  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України 
« Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні »враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки,   
сільська рада 

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл гр. України Савченко Галині Володимирівні на розробку Проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в  оренду терміном на 20 років для  городництва  із земель   
комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області орієнтовною площею - 0,60 га ріллі в 
межах с. Мостове вул. Ю.Гагаріна 137а ; 
2. Рекомендувати гр. України Савченко Г.В.   : 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки 

 

 

Сільський голова                                                           Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

   Від « 12» серпня  2021 року     № 20                                ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

  

 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки громадянину України  
Мерзенюк Світлані Михайлівні  оренду для   
городництва  із земель комунальної власності в межах 

с. Миколаївка вул.. Колгоспна, 30  Мостівської сільської ради 

 Доманівського району Миколаївської області . 
 

Розглянувши заяву громадянина України Мерзенюк Світлани Михайлівни   та керуючись 
ст. 13, 14  Конституції України,  ст.ст. 12,22,36,122,  Земельного Кодексу України, ст. 
25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину України Мерзенюк Світлані Михайлівні        орієнтовною площею - 0,30 га. 
ріллі в  оренду для  городництва терміном на 20 років із земель   комунальної власності 
сільськогосподарського призначення населеного пункту с. Миколаївка вул. Колгоспна, 
30 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

    2. Рекомендувати громадянину України  Мерзенюк С, М. : 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 
ресурсів та екології. 
 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

   Від « 12» серпня  2021 року     № 21                                ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

  

 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки громадянину України  
Тарасенко Катерині Сергіївні  оренду для сінокосіння та   
  випасання худоби із земель комунальної власності в межах 

с. Веселе вул.. Зелена, 8а  Мостівської сільської ради 

 Доманівського району Миколаївської області . 
 

Розглянувши заяву громадянки України Тарасенко Катерини Сергіївни  та керуючись ст. 
13, 14  Конституції України,  ст.ст. 12,22,34,122,  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 
Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину України Тарасенко Катерині Сергіївні орієнтовною площею – 1,0000 га. 
пасовищ в  оренду для  сінокосіння та випасання худоби терміном на 20 років із земель   
комунальної власності сільськогосподарського призначення населеного пункту с. Веселе 
вул. Зелена, 8а в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

    2. Рекомендувати громадянину України Тарасенко К. С. : 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
земельних відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та 
техногенної безпеки 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 



                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                  МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 12 » серпня 2021 року №  22              ХII позачергова сесія восьмого скликання       
 

Про надання дозволу на розробку Проекту  
землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки громадянину України Ревенку Олександру  
Олександровичу в  оренду для сінокосіння та  
випасання худоби із земель сільськогосподарського  
призначення комунальної власності в межах Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

      Розглянувши заяву громадянина України Ревенка Олександра Олександровича, 

керуючись статтею 7  Конституції України,  статтями 12,22,34,122,123, 124  Земельного Кодексу 
України, статей 25,50 Закону України «Про землеустрій», та на підставі пункту 34 частини 1 статті  
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної  
комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та 
техногенної безпеки,   сільська рада 

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянину України Ревенку Олександру Олександровичу дозвіл на розробку 
Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею  14,0000 

га пасовищ в  оренду для сінокосіння та випасання худоби терміном на 25 років із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянину України Ревенку О. О. : 

2.1. Замовити в місячний термін Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що 
обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою   на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від « 12» серпня  2021 року     №  23                       ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
с. Мостове 

 

         Про  затвердження  Проєкту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної ділянки у власність громадянці 
 України Дзюрко Раїсі Леонідівні для будівництва та  
обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель 

комунальної власності с.Суха Балка вул.Польова,19 

 межах території Мостівської сільськоїради 

Доманівського району Миколаївської  області .           
 

        Розглянувши заяву  громадянки України Дзюрко Раїси Леонідівни статтею 7  Конституції 
України,  статтями 12,22,40,122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 Закону України 
« Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування 
в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки, 
сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт  із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці України Дзюрко Раїсі Леонідівні для будівництва та 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. 
Суха Балка вул. Польова, 19 в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району   
Миколаївської  області .           
 

2. Передати у власність громадянці України Дзюрко Раїсі Леонідівні  земельну ділянку площею – 

0,2500 га, кадастровий номер 4822784400:16:005:0004для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Суха Балка вул. 
Польова, 19 в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району   Миколаївської  
області . 
 

3. Рекомендувати громадянці України Дзюрко Р.Л. : 
3.1. Провести державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку. 
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для внесення 
відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 

 

 

Сільський голова                                              Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



                                                          

 

                                                                               У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 12 » серпня 2021 року № 24                                 ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність громадянину України                                                        
Яровому О.П.  для  будівництва та обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель та споруд  ( присадибна ділянка) 
 із земель житлової  та громадської забудови  
комунальної  власності  в межах  села Козубівка   
Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву громадянина  України Ярового Олександра Петровича,  керуючись 
статтею 7  Конституції України,  статтями 12,22,38,39,40,118,121,122,123  Земельного Кодексу 
України, статей 25,50 Закону України «Про землеустрій», та на підставі пункту 34 частини 1 статті  
26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної  
комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та 
техногенної безпеки,   сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянину України  Яровому Олександру Петровичу  дозвіл на виготовлення  
Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  власність  площею 0.25 га для  
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  
(присадибна ділянка) із земель житлової  та громадської забудови комунальної  власності  в межах  
села Козубівка , вул. Шкільна, 15,  Мостівської сільської   ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Яровому О.П. : 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від « 12» серпня  2021 року     № 25                      ХІІ позачергова   сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

        Про  затвердження  Проєкту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної ділянки у власність громадянці 
 України Затіркі Юлії Олегівні для будівництва та  
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
із земель комунальної власності с. Мостове вул..  
Механізаторів, 14 в межах території Мостівської сільської 
 ради Доманівського району Миколаївської  області .           
 

Розглянувши заяву  громадянки України Затіркі Юлії Олегівни статтею 7  Конституції України,  
статтями 12,22,40,122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 Закону України « Про 
землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, благоустрою, 
будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки, сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт  із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці України Затіркі Юлії Олегівні   для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове вул.. 
Механізаторів, 14 в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району   
Миколаївської  області .           
 

2. Передати у власність громадянці України Затіркі Юлії Олегівні  земельну ділянку площею – 

0,2500 га, кадастровий номер 4822783500:16:032:0011 для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове вул.. 
Механізаторів, 14 в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району   
Миколаївської  області . 
 

3. Рекомендувати громадянці України Затіркі Ю. О. : 
3.1. Провести державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку. 
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для внесення 
відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 

 

 

 

 

Сільський голова                                              Н.В. Бабанська 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від « 12» серпня  2021 року     №  26                          ХІІ  позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

        Про  затвердження  Проєкту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної ділянки у власність громадянці 
 України Левечко Світлані Володимирівні для  
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
із земель комунальної власності с. Мостове  вул..  
Богдана Хмельницького, 4 в межах території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської  області .           
 

Розглянувши заяву громадянки України Левечко Світлані Володимирівні та статтею 7  
Конституції України,  статтями 12,22,40,122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 
Закону України « Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки, сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт  із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці 
 України Левечко Світлані Володимирівні   для будівництва та обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове  вул. Богдана 
Хмельницького, 4  в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району   
Миколаївської  області .           
 

2. Передати у власність громадянці України Левечко Світлані Володимирівні   земельну ділянку 
площею – 0,2500 га, кадастровий номер 4822783500:16:065:0008 для будівництва та 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. 
Мостове  вул. Богдана Хмельницького, 4  в межах території  Мостівської сільської ради 
Доманівського району   Миколаївської  області . 
 

3. Рекомендувати громадянці України Левечко С.В. : 
3.1. Провести державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку.  
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для внесення 
відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 

 

 

Сільський голова                                              Н.В. Бабанська 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від « 12» серпня  2021 року     №  27                    ХІІ  позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

 

        Про  затвердження  Проєкту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної ділянки у власність громадянці 
 України Пащенко Валентині Данилівні для  
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
із земель комунальної власності с. Миколаївка  вул..  
Весела, 29 в межах території Мостівської сільської ради 

 Доманівського району Миколаївської  області .           
 

Розглянувши заяву  громадянки України Пащенко Валентини Данилівни  статтею 7  Конституції 
України,  статтями 12,22,40,122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 Закону України 
« Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування 
в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки, 
сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт  із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці України Пащенко Валентині Данилівні    для будівництва та 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. 
Миколаївка  вул. Весела, 29   в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району   
Миколаївської  області .           
 

2. Передати у власність громадянці України Пащенко Валентині Данилівні Сімонову Олександру 
Олександровичу  земельну ділянку площею – 0,2500 га, кадастровий номер 
4822783500:19:004:0004 для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Миколаївка  вул. Весела, 29  в межах території  
Мостівської сільської ради Доманівського району   Миколаївської  області . 
 

3. Рекомендувати громадянці України Пащенко В. Д. : 
3.1. Провести державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку.  
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для внесення 
відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 

 

 

 

 

Сільський голова                                              Н.В. Бабанська 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12» серпня 2021 року № 28                               ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

            Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянці 
України   Мацуй Яні Володимирівні для ведення 

особистого селянського  господарства 

 в межах території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

         Розглянувши заяву громадянки України Мацуй Яни Володимирівни, керуючись статтею 7 
Конституції України, статтями 12,22,33,118,122,123 Земельного Кодексу України, статтями 25,50 
Закону України « Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  
земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та 
екології,   сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці України Мацуй Яні Володимирівні для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не наданих у 
власність та користування в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області. 
2. Передати у  власність громадянці України Мацуй Яні Володимирівні земельну ділянку 
площею 2,0000 га ріллі, кадастровий номер 4822784400:12:000:0040  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  за 
межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянці України Мацуй Я.В.: 
3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у Державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

3.2. Копію Витягу на право власності на земельну ділянку надати землевпоряднику сільської ради 
для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології. 
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12 » серпня  2021 року №  29                             XII  позачергова сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність                                                                                              
громадянину  України Горбатюку Андрію Івановичу                                                                                          
для ведення особистого селянського  господарства                                                                                                              
в межах території  Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
          

       Розглянувши заяву громадянина  України Горбатюка Андрія Івановича,  керуючись статтею 
7  Конституції України,  статтями 12,22,33,118,122,123,124  Земельного Кодексу України, статтею 
25,50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом  34 частини 1 статтею 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин , будівництва,архітектури, просторового планування ,природних ресурсів та 
екології ,сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину України  Горбатюку Андрію Івановичу для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної  в межах 
території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області  Горбатюку  Андрію Івановичу   площею  

1,5831 га пасовищ , кадастровий номер 4822780500:07:000:0054 .  

3. Рекомендувати   громадянину  України  Горбатюку А.І. зареєструвати право власності на 
вказану земельну ділянку в відповідному органі  реєстрації  речових прав на нерухоме майно. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12 » серпня  2021 року №  30                            XII  позачергова сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність                                                                                              
громадянину  України Бутнарчуку Денису Вікторовичу                                                                                     
для ведення особистого селянського  господарства                                                                                               
в межах території  Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
          

       Розглянувши заяву громадянина  України Бутнарчука Дениса Вікторовича,  керуючись 
статтею 7  Конституції України,  статтями 12,22,33,118,122,123,124  Земельного Кодексу України, 
статтею 25,50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом  34 частини 1 статтею 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин , будівництва,архітектури, просторового планування ,природних 
ресурсів та екології ,сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину України Бутнарчуку Денису Вікторовичу для ведення особистого 
селянського господарства із земель  комунальної власності не наданих у власність та користування 
в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області (за 
межами населеного пункту). 
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області  Бутнарчуку Денису Вікторовичу  площею  

2,0000 га пасовищ , кадастровий номер 4822780500:11:000:0050 .  

3. Рекомендувати   громадянину  України  Бутнарчуку Д.В. зареєструвати право власності на 
вказану земельну ділянку в відповідному органі  реєстрації  речових прав на нерухоме майно. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12 » серпня  2021 року №  31                            XII  позачергова сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність                                                                                              
громадянці України Сухіній Валентині Нестерівні                                                                                               
для ведення особистого селянського  господарства                                                                                               
в межах території  Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
          

       Розглянувши заяву громадянки  України Сухіної  Валентини Нестерівни,  керуючись 
статтею 7  Конституції України,  статтями 12,22,33,118,122,123,124  Земельного Кодексу України, 
статтею 25,50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом  34 частини 1 статтею 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин , будівництва,архітектури, просторового планування ,природних 
ресурсів та екології ,сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці України Сухіній  Валентині  Нестерівні  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах 
території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах  Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області  Сухіній  Валентині Нестерівні   площею  

1,0078 га пасовищ , кадастровий номер 4822780500:08:000:0034 .  

3. Рекомендувати   громадянці України Сухіній В.Н. зареєструвати право власності на вказану 
земельну ділянку в відповідному органі  реєстрації  речових прав на нерухоме майно. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12 » серпня  2021 року №  32                             XII  позачергова сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність                                                                                              
громадянці України Батигіній  Наталії Анатоліївні                                                                                                          
для ведення особистого селянського  господарства                                                                                               
в межах території  Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
          

       Розглянувши заяву громадянки  України  Батигіної  Наталії Анатоліївни,  керуючись 
статтею 7  Конституції України,  статтями 12,22,33,118,122,123,124  Земельного Кодексу України, 
статтею 25,50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом  34 частини 1 статтею 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин , будівництва,архітектури, просторового планування ,природних 
ресурсів та екології ,сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність  громадянці України Батигіній  Наталії  Анатоліївні  для ведення особистого 
селянського господарства із земель  комунальної власності не наданих у власність та користування 
в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області.  
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області  Батигіній Наталії Анатоліївні    площею  2га 
ріллі, кадастровий номер 4822780500:16:000:0099 .  

3. Рекомендувати   громадянці України Батигіній Н.А. зареєструвати право власності на вказану 
земельну ділянку в відповідному органі  реєстрації  речових прав на нерухоме майно. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12 » серпня  2021 року №  33                             XII  позачергова сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність                                                                                              
громадянці України Дятловій Анастасії Миколаївні                                                                                            
для ведення особистого селянського  господарства                                                                                               
в межах території  Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
          

       Розглянувши заяву громадянки  України Дятлової Анастасії Миколаївни,  керуючись 
статтею 7  Конституції  України,  статтями 12,22,33,118,122,123,124  Земельного Кодексу України, 
статтею 25,50 Закону України «Про землеустрій»,  пунктом  34 частини 1 статтею 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин , будівництва,архітектури, просторового планування ,природних 
ресурсів та екології ,сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність  громадянці України Дятловій  Анастасії  Миколаївні для ведення 
особистого селянського господарства із земель  комунальної власності не наданих у власність та 
користування в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області  Дятловій Анастасії  Миколаївні   площею  2га 
пасовищ , кадастровий номер 4822780500:09:000:0076 .  

3. Рекомендувати   громадянці України Дятловій А.М. зареєструвати право власності на вказану 
земельну ділянку в відповідному органі  реєстрації  речових прав на нерухоме майно. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від « 12» серпня  2021 року     №  34               ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у власність 

громадянину України Христенко Ользі Андріївні 
 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення 

 комунальної власності в с. Шевченко в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району 

 Миколаївської області. 
 

Розглянувши заяву громадянина України Христенко Ольги Андріївни керуючись статтею 7  
Конституції України,  статтями12,22,33,122,123,124,186  Земельного Кодексу України, статтями 
25,50 Закону України « Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин,благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та 
техногенної безпеки, сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити  розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  у власність громадянину України Христенко Ользі Андріївні   для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

 комунальної власності в с. Шевченко в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області. 
 

 2. Передати у власність громадянину України Христенко Ользі Андріївні земельну ділянку 
площею – 2,0 га ріллі кадастровий номер 4822783500:23:003:0007 для ведення особистого 
селянського господарства КЦПВЗ (01.03) із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності в с. Шевченко в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянину України Христенко О.А.  : 
3.1.Провести державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку у Державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для внесення 
відомостей до земельно-облікових документів. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 



 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

   Від « 12» серпня  2021 року     №  35               ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у власністьгромадянину  
України Хоришину Олексію Валерійовичу для ведення 

 особистого селянського господарства із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної  
власності в межах території Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

Розглянувши заяву громадянина України Хоришина Олексія Валерійовича, керуючись статтею 7  
Конституції України,  статтями 12,22, 122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 
Закону України « Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин,благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки, сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити  розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок  у власність громадянину України Хоришину Олексію Валерійовичу  для ведення 
особистого селянського господарства із земель комунальної власності не наданих у власність та 
користування в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 
 

 2. Передати у власність громадянину України Хоришину Олексію Валерійовичу  земельні 
ділянки: 
-  площею –1,3314 га пасовищ кадастровий номер 4822783500:13:000:0139; 

-  площею –0,6686 га пасовищ кадастровий номер 4822783500:13:000:0149; 
 для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності  в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянину України Хоришину О. В.: 
3.1.  Зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у Державній реєстрації речових 
прав на нерухоме майно. 
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для внесення 
відомостей до земельно-облікових документів. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 



 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від « 12» серпня  2021 року     № 36                        ХІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у власність 

громадянину України Мельнику Сергію Володимировичу 

 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення 

 комунальної власності в с. Шевченко в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району 

 Миколаївської області. 
 

Розглянувши заяву громадянина України Мельника Сергія Володимировича  керуючись статтею 7  
Конституції України,  статтями12,22,33,122,123,124,186  Земельного Кодексу України, статтями 
25,50 Закону України « Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин,благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та 
техногенної безпеки, сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити  розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  у власність громадянину України Мельнику Сергію Володимировичу   для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

 комунальної власності в с. Шевченко в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області. 
 

 2. Передати у власність громадянину України Мельнику Сергію Володимировичу  земельну 
ділянку площею – 2,0 га ріллі кадастровий номер 4822783500:23:002:0003 для ведення 
особистого селянського господарства КЦПВЗ (01.03) із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в с. Шевченко в межах території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянину України Мельнику С. В.  : 
3.1.Провести державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку у Державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для внесення 
відомостей до земельно-облікових документів. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12» серпня 2021 року № 37                               ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

            Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянину 

України   Богуцькому Олександру Євгеновичу для ведення 

особистого селянського  господарства в межах 

території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

         Розглянувши заяву громадянки України Богуцького О.Є., керуючись статтею 7 Конституції 
України, статтями 12,22,33,118,122,123 Земельного Кодексу України, статтями 25,50 Закону 
України « Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  
земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та 
екології,   сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину України Богуцькому Олександру Євгеновичу  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не 
наданих у власність та користування в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області. 
2. Передати у  власність громадянину України Богуцькому Олександру Євгеновичу земельну 
ділянку площею 2,0000 га пасовищ, кадастровий номер 4822784400:15:000:0118  для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності  за межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянину України Богуцькому О.Є.: 
3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у Державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

3.2. Копію Витягу на право власності на земельну ділянку надати землевпоряднику сільської ради 
для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології.  
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від « 12» серпня  2021 року     № 38                    ХІІ  позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

 

Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної  ділянки в оренду громадянину 

 України Грибу Івану Васильовичу  для сінокосіння та  
випасання худоби із земель сільськогосподарського 

 призначення комунальної власності  
в межах території Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської  області .           
 

 

Розглянувши заяву громадянину України Гриба Івана Васильовича, керуючись ст. 7  Конституції 
України,  статтями12,22,34,93,122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 Закону 
України «Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та 
техногенної безпеки  сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки в  оренду громадянину  України Гриб Івану Васильовичу громадянці для сінокосіння та 
випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  в межах 
території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Передати в оренду земельну ділянку громадянину України Гриб Івану Васильовичу  площею - 

4,7172 га пасовищ кадастровий номер:4822783500:12:000:0226 терміном на 20(двадцять ) років ля 
сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 
 

3. Рекомендувати громадянину України Гриб Івану Васильовичу; 
3.1.Укласти договір оренди з Мостівською сільською радою та зареєструвати право оренди на 
вказану земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копії витягу на право оренди та договору оренди на земельну ділянку надати    сільській раді 
для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від « 12» серпня  2021 року     №  39           ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
                  Мостове   
 

       Про  затвердження  Проєкту землеустрою щодо  
відведення земельних ділянок у власність громадянам  

України Корнукій Людмилі Вікторівні та Корнукій  
Дмитру Васильовичу для будівництва індивідуальних  
гаражів в с. Суха Балка вул. Молодіжна 31а,б в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської  
 області .           
 

       Розглянувши заяву громадян України Корнукій Людмилі Вікторівні та Корнукій Дмитру 
Васильовичу статтею 7  Конституції України,  статтями 12,122,186 Земельного Кодексу України, 
статтями 25,50 Закону України « Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки, сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт  землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянам України Корнукій Людмилі Вікторівні та Корнукій Дмитру 
Васильовичу для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови 
комунальної власності в с. Суха Балка вул. Молодіжна 31а,б в межах території  Мостівської 
сільської ради Доманівського району   Миколаївської  області .           
 

2. Передати у власність земельні ділянки громадянам України : 

1. Корнукій Людмилі Вікторівні – 0,0100 га, кадастровий номер 4822784400:16:022:0020 за 
адресою с. Суха Балка вул. Молодіжна, 31 а; 

2. Корнукій Дмитру Васильовичу- 0,0100 га, кадастровий номер 4822784400:16:022:0021 за 
адресою с. Суха Балка вул. Молодіжна, 31 б; 

для будівництва індивідуальних гаражів в межах території  Мостівської сільської ради 
Доманівського району   Миколаївської  області . 
 

3. Рекомендувати громадянам України Корнукій Л.В та Корнукій Д.В : 

3.1. Провести державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку. 
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для внесення 
відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 

 

 

         Сільський голова                                              Н.В. Бабанська 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від «12 » серпня 2021 року  №  40                         ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

       Про  затвердження  Проєкту  землеустрою щодо  
відведення  земельної  ділянки в оренду громадянці 
України Мацуй Ганні Валеріївні для городництва 

с. Суха Балка  вул. Дачна,1  в межах території  
Мостівської сільської ради Доманівського району  
Миколаївської  області .           
 

          Розглянувши заяву громадянки України Мацуй Ганни Валеріївни , керуючись ст. 7  
Конституції України,  статтями12,22,36,93,122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 
Закону України « Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні »,  враховуючи рекомендації постійної  комісії постійну 
комісію з питань  земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних 
ресурсів, екології та техногенної безпеки,  сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в  оренду громадянці України Мацуй Ганні Валеріївні  для городництва в с. Суха Балка 
вул. Дачна,1 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Передати в оренду громадянці України Мацуй Ганні Валеріївні терміном на 49 (сорок дев`ять) 
років земельну ділянку площею – 0,1783 га ріллі кадастровий номер 4822784400:16:016:0003 для 
городництва із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в с. Суха Балка 
вул. Дачна,1 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 
 

3. Рекомендувати громадянину України Мацуй Г.В.: 
3.1.Укласти договір оренди з Мостівською сільською радою та зареєструвати право оренди на 
вказану земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копії витягу на право оренди та договору оренди на земельну ділянку надати    сільській раді 
для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від «12 » серпня 2021 року  №  41                          ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

       Про  затвердження  Проєкту  землеустрою щодо  
відведення  земельної  ділянки в оренду громадянину 

України Гедулян Сергію Вікторовичу для городництва 

с. Лідіївка  вул. Садова,44  в межах території  
Мостівської сільської ради Доманівського району  
Миколаївської  області .           
 

          Розглянувши заяву громадянина України Гедулян Сергія Вікторовича , керуючись ст. 7  

Конституції України,  статтями12,22,36,93,122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 
Закону України « Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні »,  враховуючи рекомендації постійної  комісії постійну 
комісію з питань  земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних 
ресурсів, екології та техногенної безпеки,  сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки в  оренду громадянину України Гедулян Сергію Вікторовичу  для городництва в с. 
Лідіївка вул. Садова,44 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Передати в оренду громадянину України Гедулян Сергію Вікторовичу  терміном на 49 (сорок 
дев`ять) років земельну ділянку площею – 0,1313 га ріллі кадастровий номер 
4822784400:19:014:0004 для городництва із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності в с. Лідіївка вул.Садова,44 в межах території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області. 
 

3. Рекомендувати громадянину України Гедулян С.В: 
3.1.Укласти договір оренди з Мостівською сільською радою та зареєструвати право оренди на 
вказану земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копії витягу на право оренди та договору оренди на земельну ділянку надати    сільській раді 
для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12 »  серпня  2021 року № 42                            XII позачергова сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки в оренду                                                                                              
громадянину України Палєєву Петру Вадимовичу                                                                                      
для  городництва із земель комунальної власності                                                                                               
с. Грибоносове ,в межах території 
Мостівської сільської   ради  
Доманівського району                                                                                                                                                  
Миколаївської області. 
      

      Керуючись статті  7  Конституції України,  статтями 12,36,122,124,186  Земельного Кодексу 
України, статтею  25,50  Закону України «Про землеустрій»,  пунктом  34 частини 1 статті 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин , будівництва,архітектури, просторового планування 
,природних ресурсів та екології ,сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений  Проєкт землеустрою щодо відведення  земельної  
ділянки   громадянину  України  Палєєву Петру Вадимовичу  для городництва  в межах                      
с. Грибоносове, вул. Перемоги, 28-а  на території  Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області  
1.1. Передати в оренду терміном на 10 років громадянину України Палєєву Петру Вадимовичу 

земельну ділянку площею – 0,3200 га ріллі, кадастровий номер 4822780500:18:016:0003 для 
городництва  із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах с. 
Грибоносове Мостівської сільської ради Доманівського району .  
2. Рекомендувати   громадянину  України Палєєву П.В.:                                                                                           
2.1.Укласти з Мостівської сільською радою договір оренди землі та провести  його  реєстрацію в 
відповідному органі реєстрації  речових прав на нерухоме майно. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від «12 » серпня 2021 року  №  43                                  ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

 

 

Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної  ділянки в оренду гр. України 

Левченко Євгенії Іванівні  для городництва 

 с. Миколаївка  вул. Колгоспна 7-а,  в межах території  
Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської  області .           
 

 

Розглянувши заяву громадянки України Левченко Євгенії Іванівни , керуючись ст. 7  Конституції 
України,  статтями12,22,36,93,122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 Закону 
України « Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні »,  враховуючи рекомендації постійної  комісії постійну комісію 
з питань  земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, 
екології та техногенної безпеки  сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки в  оренду громадянці України Левченко Євгенії Іванівні      для городництва в с. 
Миколаївка вул.. Ставкова 7-а в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Передати в оренду гр. України Левченко Євгенії Іванівні   терміном на 49(сорок девять ) років 
земельну ділянку площею–0,4133 га ріллі   кадастровий номер 4822783500:17:013:0326 для 
городництва із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності с. Миколаївка 
вул..Ставкова 7-а в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області. 
 

3. Рекомендувати громадянці України Левченко Є. І.: 
3.1.Укласти договір оренди з Мостівською сільською радою та зареєструвати право оренди на 
вказану земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копії витягу на право оренди та договору оренди на земельну ділянку надати    сільській раді 
для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від « 12» серпня  2021 року     № 44                               ХІІ позачергова   сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

   

 

       Про  затвердження  технічної  документації із землеустрою 

 щодо встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки  
в натурі (на місцевості)  громадянці України Лисенко Анні  
Анатоліївні для ведення товарного сільськогосподарського 

 виробництва в межах території  Мостівської сільської ради  
Доманівського району   Миколаївської  області .           
 

       Розглянувши заяву громадянки України Лисенко Анни Анатоліївни, керуючись статтею 
Конституції України,  статтями 12,22,122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 
Закону України « Про землеустрій», статей 3,5,11 Закону України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) , пунктом 34 частини 
1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних 
ресурсів, екології та техногенної безпеки, сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблену та погоджену Технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості)   громадянці України 
Лисенко Анні Анатоліївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах 
території  Мостівської сільської ради Доманівського району   Миколаївської  області .           
 

2. Передати у власність громадянці України Лисенко Анні  Анатоліївні  наступні земельні ділянки:             
-   земельну ділянку площею – 8,1591 га ріллі, кадастровий номер 4822783500:11:000:0174 ; 

-   земельну ділянку площею – 7,9464 га ріллі, кадастровий номер 4822783500:11:000:0175 ; 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах території  Мостівської 
сільської ради Доманівського району   Миколаївської  області . 
 

3. Рекомендувати громадянці України Лисенко А. А.: 
3.1. Провести державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку.  
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для внесення 
відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 

 

 

 

Сільський голова                                              Н.В. Бабанська 

 

 



 

 

    

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «12 » серпня  2021 року №  45              XII  позачергова сесія восьмого скликання  
      

Про надання в оренду земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

(невитребуваних земельних часток (паїв)) 
 

Розглянувши заяву громадянки України Бутнарчук Наталії Георгіївни, керуючись 
ст. ст. 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 
Земельного кодексу України, ст. 1277 Цивільного кодексу України, ст. ст.4, 19 Закону 
України «Про оренду землі», ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв),сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити розроблену та погоджену  Технічну документацію із  землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) із складу земель 
колективної власності Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах території сільської ради. 
2. Надати в оренду терміном на 7 років громадянці України Бутнарчук Наталії 
Григорівні  земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) загальною площею 
31,0000 га,наступних земельних ділянок:  
кадастровий номер 4822780500:01:000:0069 площа 4,0658 га; 

кадастровий номер 4822780500:10:000:0088 площа 2,4482 га; 

кадастровий номер 4822780500:02:000:0077 площа 3,9272 га; 
кадастровий номер 4822780500:02:000:0076 площа 8,5288 га; 
кадастровий номер 4822780500:02:000:0075 площа 7,9985 га; 
кадастровий номер 4822780500:02:000:0074 площа 3,1983 га; 

із земель сільськогосподарського призначення для  ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, які розташовані в межах  території  Мостівської 
сільської Доманівського району Миколаївської  області. 
3.Рекомендувати гр.. України Бутнарчук Н.Г. укласти з Мостівською сільською радою 
договір оренди землі та провести його державну реєстрацію відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, 
природних ресурсів та екології. 
 
 
Сільський голова                                                             Надія  БАБАНСЬКА 
 
 



 

 

 

                                                                           У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 12 » серпня 2021 року № 46                                  ХІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки у  власність 

громадянину України Флакею Володимиру Миколайовичу 

  для ведення особистого селянського  господарства із земель 

 комунальної  власності сільськогосподарського призначення 

 за межами  населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяви громадянина України Флакея Володимира Миколайовича  керуючись 
статтею 7  Конституції України,  статтями 12,22,33,118,122,123  Земельного Кодексу України, 
статей 25,50 Закону України «Про землеустрій», та на підставі пункту 34 частини 1 статті  26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи рекомендації постійної  
комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та 
техногенної безпеки,   сільська рада 

сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1.Надати дозвіл громадянину України Флакею Володимиру Миколайовичу на виготовлення  
Проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  власність орієнтовною площею  -

2.0000 пасовищ для ведення особистого селянського господарства із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах  території Мостівської  
сільської ради Доманівського району Миколаївської області .  

 

2. Рекомендувати громадянину України  Флакею В.М.: 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки 

 

 

Сільський голова                                                   Надія  БАБАНСЬКА 
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