
 

 
 

УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

 Мостівська   сільська   рада 

________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ 

 

    Від 18 березня  2021 року                            VІ сесія восьмого скликання 

 

                                                                       Місце проведення сесії: СБК с. Мостове 

 

Всього  обрано депутатів                                       22 депутата 

Прийняли участь в роботі сесії                             17  депутатів (список додається) 
 

Запрошені: 
Делі Г.В. – староста 

Від громадськості в роботі сесї прийняли участь гр. Кеба О.М. та Коваль В.В. 
 

Головуючий на  сесії: Бабанська Н.В. сільський голова 

Секретар  сесії:   Гавриленко Л.В. депутат виборчого округу № 4 

Лічильна комісія: Гриневич Т.М. .депутат виборчого округу №  2, Бєлкін О.Ю.депутат 
від виборчого округу №  6.               
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 6 сесії сільської ради 8 скликання в 
цілому.  
За - 17 , проти – 0, утримались – 0 

Вирішили: Затвердити порядок денний роботи пленарного засідання 6 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 вступ до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 
міст України» 

Інформує: сільський голова Н.Бабанська 

 

3. Про входження Мостівської сільської ради до складу засновників «Асоціація громад 
зон спостереження АЕС» 

Інформує: сільський голова Н.Бабанська 

 



4. Про внесення доповнень до Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті за рахунок коштів 
місцевого бюджету на 2021-2024 роки до Компексної Програми соціального захисту 
населення «Турбота» на 2021-2024 роки 

Інформує: сільський голова Н.Бабанська 

 

5. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування КП «Сількомунгосп»» для розташування 
місця знешкодження та утилізації відходів (під сміттєзвалие) на території Мостівської 
сільської ради 

Інформує: сільський голова Н.Бабанська 

 

6. Про надання дозволу на виготовлення Технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок площе. 31,000 га на території Мостівської сільської ради  

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

7. Про внесення змін до Договору оренди землі від 27.05.2003 року ТДВ «Доманівський 
Райагрохім» на території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

8. Про внесення змін до Договору оренди землі від 08.09.2005 року ТДВ «Доманівський 
Райагрохім» на території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

9. Про внесення змін до Договору оренди землі від 06.11.2015 року гр. Наточію Е.Д. на 
території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

10. Про внесення змін до Договору оренди землі від 06.11.2015 року гр. Наточію Е.Д. на 
території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

11. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гедуляну С.В. для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Суха Балка, вул. 
Садова, 44 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

12. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Мошкову В.С. для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Першотравнівка, вул. 
Верхня, 14 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

13. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Пащенко В.Д. для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Миколаївка, вул. 
Весла, 29 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

14. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Яковенко Л.Ф. для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове, вул. Івана 
Федорова, 84 



Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

15. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Римас Л.Й. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове, вул. Ю.Гагаріна, 127 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

16. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Цимбаліста А.Б. та Мустачко М.С. для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

17. Про надання дозволу на розробку Технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) гр. 
Гирину Д.О. для подальшого надання у власність дл ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в межах території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

18. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Тіфу Л.М. для городництва в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 35 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

19. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Гедуляну С.В. для городництва в с. Лідіївка, вул. Садова, 44 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

20. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Гавриленку В.А. для городництва в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 37 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

21. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Михайлуці О.О. для городництва в с. Олександрівка, вул. Миру, 27 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

22. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Ковалю В.В. для городництва в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 35 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

23. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Мошкову В.С. для городництва в с. Першотравнівка, вул. Верхня, 14 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

24. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Пащенко В.Д. для городництва в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 29а 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

25. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Веремейчук С.Б. для городництва в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 15 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

26. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Левченку С.І. для городництва в с. Миколаївка, вул. Ставкова, 19а 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 



27. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Яковенко Л.Ф. для садівництва в с. Мостове, вул. Івана 
Федорова, 84а 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

28. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Римас Л.Й. для садівництва в с. Мостове, вул. 
Ю.Гагаріна, 127 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

29. Про надання дозволу на розрорбку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення фермерського господарства членам С (ФГ) «Надія» 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

30. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Панфілову В.І. для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

31. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. України 6 (чол.) для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

32. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Дим’янець С.В. для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

33. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. України 2 (чол.) для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

34. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гатману Г.Б. для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

35. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. України 2 (чол.) для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

36. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Камінському Д.В. для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

37. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гресь Д.М. для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

38. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. України 2 (чол.) для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

39. Про надання дозволу на виготовлення Технічної документації  щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки у власність гр. Драган Варварі Степанівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в с. Олександрівка, вул. 1 Травня, 3 



40. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність гр. України 6 (чол) для ведення ОСГ із земель комунальної власності в межах 
території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

41. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність гр. України 4 (чол) для ведення ОСГ із земель комунальної власності в межах 
території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

42. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність гр. України 5 (чол) для ведення ОСГ із земель комунальної власності в межах 
території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

43. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність гр. України 3 (чол) для ведення ОСГ із земель комунальної власності в межах 
території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

44. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність гр. України 5 (чол) для ведення ОСГ із земель комунальної власності в межах 
території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

45. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Радєвій Г.О. для ведення ОСГ  із земель комунальної власності в 
межах території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

46. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Світому М.П. для ведення ОСГ  із земель комунальної власності в 
межах території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

 47. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність гр. України 2 (чол) для ведення ОСГ із земель комунальної власності в межах 
території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

48. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність гр. України 2 (чол) для ведення ОСГ із земель комунальної власності в межах 
території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

49. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 
гр. України 5 (чол) для ведення городництва із земель комунальної власності в с. Івано-

Федорівка на території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

50. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
гр. України Дзюрко Р.Л. для ведення городництва із земель комунальної власності в с. 
Суха Балка, вул. Польова, 19 на території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 



51. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
гр. України Руденкову В.А. для ведення городництва із земель комунальної власності в с. 
Суха Балка, вул. Польова, 19-а на території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

52. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
гр. України Паламарчук Н.М. для ведення городництва із земель комунальної власності в 
с. Суха Балка, вул. Соснова, 2-а на території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

53. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
гр. України Шевчик С.М. для ведення городництва із земель комунальної власності в с. 
Суха Балка, вул. Соснова, 4 на території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

54. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 
гр. України Пономаренку П.М., Пономаренку П.М., Пономаренко С.Г. для городництва із 
земель комунальної власності в с. Першотравнівка, вул. Річна, 11, вул. Верхня, 20-а, вул. 
Верхня, 4 на території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

55. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
ФГ «Еліпс-Н» в особі голови НаврузалієвоїЛ.О. для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва із земель комунальної власності в межах території 
Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

56. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оернду 
гр. Левченко О.Б. для сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського 
призначення в межах території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

57. Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо вствновлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. України 2 (чол) та 
передачі у власність для будівництва та обсуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності в межах території 
Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

58. Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. України Андрієшу І.Д.  та 
передачі у власність для будівництва та обсуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності с. Олександрівка, 
вул. 8 Березня, 6 в межах території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

59. Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. України Пономаренку 
П.М. та передачі у власність для будівництва та обсуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності в с. 
Першотрвнівка, вул. Верхня, 20 в межах території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 



60. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність гр. Вдовікову В.Ф. та Микитіній В.В. для будівництва та обсуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель 
комунальної власності в межах території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

61. Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки площею 7,4334 га на території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

62. Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
для передачі у комунальну власність (під лісосмугами) 6 ділянок площею 18,6533 га в 
межах території Мостівської сільської ради Миколаївської області 
Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

63. Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення для передачі у комунальну 
власність (землі запасу) каадстровий номер 4822784400:11:000:0173 в межах території 
Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

64. Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власністі (землі запасу) каадстровий номер 4822783500:20:002:0005 в 
межах території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

  Проводиться голосування. 
  Підсумки голосування: за – 17 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 – 17 чол, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

  СЛУХАЛИ: начальника відділу Гривнак А.С. , яка доповіла про те, що виникла 
необхідність  внесення змін до видаткової частини бюджету сільської територіальної 
громади на 2021 рік в зв’язку із створення відділу соціального захисту та охорони 
здоров’я. (пояснювальна записка додається) 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

  СЛУХАЛИ:  сільського голову Н.В.Бабанську, яка ознайомила присутніх з листом 
Миколдаївського регіонального відділення Всеукраїнської Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асаціація міст України» № 29 від 25.02.2021 року, в якому 
звапропоновано нашій сільській раді долучитися до членів Всеукраїнської Асоціації 
органів місцевого самоврядування та про подальшу співпрацю. 



                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  сільського голову Н.В.Бабанську, яка ознайомила присутніх з листом 
виконавчого комітету Нікопольської міської ради Дніпропетровської області № 507/21 від 
18.02.2021 року, в якому запропоновано сільській раді приєднатися до створення 
Асоціації органів місцевого самоврядування під назвою «АСОЦІАЦІЯ ГРОМАД ЗОН 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ». Сільський голова пояснила, що метою створення цієї Асоціації є 
координація діяльності щодо захисту прав та інтересів населення, яке постійно проживає у 
зонах спостереження АЕС. 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  сільського голову Н.В.Бабанську, яка пояснла ситуацію з автобусним 
сполучення Доманівка-Олександрівка-Мостове. Перевізник відмовляється випускати 
автобус на рейс в зв’язку з тим, що вранці в Олександрівку і назад в Доманівку автобус 
повертається пустим. В зв’язку з цим головним бухгалтером АТП була зроблена 
калькуляція за якою необхідно оплачувати подачу-повернення автобуса на маршрут 283 
Олександрівка-Доманівка в сумі 4.403.84 грн. на місяць. Також голова поянила, що в разі 
несплати автобус на даний маршрут подаватися не буде. 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  сільського голову Н.В.Бабанську, яка повідомила присутнім про те, що на 
даний час виникла неоьбхідність відведення емельних ділянок по сільскій раді для 
сміттєзвалищ, тому що стихійних сміттєзвалищ буде багато, люди викидають сміття 
кругом, і в лісопосадках і навкруги  поза населеними пунктами. 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про те, що необхідно 
проінвентаризувати земельну ділянку та надати у власність або оренду. 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про те, що  необхідно внести зміни 
до Договору оренди землі ТДВ «Райагрохім» від 27.05.2003 року та 08.09.2005 року 

 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 



    СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про те, що до сільської ради 
надійшла заява від гр. Наточія Е.Д.  щодо внесення змін до Договорів оренди землі від 
06.12.2015 року площею – 40,1720 га та від 18.12.2015 року площею – 40,7978 га. 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про надання дозволу на розробку 
Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): 
Гедуляну Сергію Вікторовичу в с. Лідіївка, вул. Садова, 44; 
Мошкову Віталію Сергійовичу в с. Першотравнівка, вул. Верхня, 14; 
Пащенко Валентині Данилівні в с. Миколаївка, вул. Весела, 29; 
Римас Любов Йосипівні в с. Мостове, вул. Ю.Гагаріна, 127; 
Яковенко Любов Федорівні в с. Мостове, вул. Івана Федорова, 84 

Драган Варварі Степанівні в с. Олександрівка, вул. 1 Травня, 3 

  

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

  СЛУХАЛИ:   головного спеціаліста Гумініченко І.Л про надання дозволу на розробку 
Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) гр. Гирину Дмитру Олександровичу для подальшого 
надання у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

  СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л про надання дозолу на виготовлення 
Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва: 
Тіфу Людмилі Миколаївні в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 35 

Гедуляну Сергію Вікторовичу с. Лідіївка, вул. Садова, 44 

Гавриленку Володимиру Анатолійовичу в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 37 

Михайлуці Оксані Олександрівні в с. Олександрівка, вул. Миру, 27 

Ковалю Вадиму Володимировичу в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 35; 
Мошкову Віталію Вікторовичу в с. Першотравнівка, вул. Верхня, 14; 
Пащенко Валентині Данилівні в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 29а 

Веремейчук Світлані Богданівні в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 15; 
Левченку Сергію Івановичу в с. Миколаївка, вул. Ставкова, 19а 

 

 Гумініченко І.Л. пояснила депутатам, що на одну земельну ділянку для городництва в с. 
Івано-Федорівка надійшло дві заяви, а саме від Коваля В.В. та Гариленка В.А. На 
засіданні комісії з  питань земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового 
планування, природних ресурсів та екології дане питання не вирішилося, було 
запропоновано винести його на засідання сесії.  



   Сільський голова надала слово депутатам. 

Радчук Т.Д. депутат виборчого округу № 7, запропонувала земельну ділянку площею 
18,00 га поділити порівну між двома заявниками. 

Більшість депутатів підтримали пропозицію Радчук Т.Д. 

   Депутат Гавриленко Лариса Володимирівна виступила із заявою, що в неї в зв’язку з  
розглядом даного питання виникає конфлікт інтересів, тому вона участь в 
голосуванні не приймає. 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

    СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про надання дозволу на 
виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
садівництва: 
Яовенко Любов Федорівні в с. Мостове, вул. Івана Федорова, 84а 

Римас Любов Йосипівні в с. Мостове, вул. Ю.Гагаріна, 127 

   

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про надання дозволу на розробку 
Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
фермерського господарства членам С(ФГ)  «Надія» 

 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про надання дозволу на 
виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення ОСГ таким громадянам: 
Панфілову Віталію Ігоровичу, Горбатюк Юлії Геннадіївні, Тищенко Тетяні Іванівні, 
Тищенку Олексію Анатолійовичу, Скоробагатько Жанні Андріївні, Грищенку Сергію 
Олеговичу,  Грищенку Руслану Сергійовичу, Дим’янець Світлані Володимирівні, 
Сич Ользі Олександрівні, Гатман Ірині Сергіївні, Гатману Геннадію Борисовичу, 

Горбатюку Івану Михайловичу, Горбатюк Ользі Григорівні, Камінському Дмитру 
Віореловичу, Гресь Данилу Миколайовичу, Калугер Марії Костянтинівні, Калугер 
Октавіані В’ячеславівні 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

    СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про затвердження Проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення ОСГ таким 
громадянам: 



Карп Веронікі Іванівні, Коваль Сніжані Андріївні, Кірку Георгію Яковлевичу,  

Лемешко Тетяні Іванівні, Кротюк Аллі Вікторівні, Щур Надії Іванівні, Скляруку Анатолію 

Івановичу, Флакею Миколі Миколайовичу, Флакей Наталії Анатоліївні, Флакей Тетяні 
Миколаївні, Савченко Галині Володимирівні, Кучміль Наталії Петрівні, Гриневичу 

Миколі Миколайовичу, Гриневич Аллі Петрівні, Висоцькому Юрію Зауровичу, 

Корнукію Олександру Володимировичу, Корнукій Олені Вікторівні, Мустафаєвій Наталії 
Володимирівні, Ярошенку Владиславу Анатолійовичу, Ярошенко Тетяні Миколаївні 
Ярошенку Олександру Анатолійовичу, Бобилєвій Вікторії Віталіївні, Буряченко Галині 
Миколаївні, Радєвій Галині Олександрівні, Світому Миколі Павловичу, Максименко 

Марині Іванівні, Пшеницькому Сергію Петровичу, Заіц Дарії Максимівні, Плахтєєву 

Нікіті Павловичу, Мустачко Миколі Степановичу, Цимбаліста Андрію Богдановичу. 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про затвердження Проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва таким 
громадянам: 
Бутнарчук Наталії Григорівні в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 27-а 

Бутнарчук Наталії Григорівні в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 16 

Тіфу Макарію Георгійовичу в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 21 

Тіфу Макарію Георгійовичу в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 38 

Скоробагатько Жанні Андріївні в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 19 

Дзюрко Раїсі Леонідівні в с. Суха Балка, вул. Польова, 19 

Руденкову Володимиру Андрійовичу в с. Суха Балка, вул. Польова, 19-а; 
Паламарчук Наталії Миколаївні в с. Суха Балка, вул. Соснова, 2-а 

Шевчик Світлані Євгеніївні в с. Суха Балка, вул. Соснова, 4  
Пономаренку Петру Миколайовичу в с. Першотравнівка, вул. Річна, 11; 
Пономаренку Петру Миколайовичу в с. Першотравнівка, вул. Верхня, 20-а; 
Пономаренко Світлані Георгіївні в с. Пешотравнівка, вул. Верхня, 4 

 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л про затвердження Проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ФГ «ЕЛІПС-Н» в особі 
Наврузалієвої Людмили Олександрівни кадастрові номери 4822780501:12:000:0001 та 
4822780501:12:000:0002 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 

Депутат Наврузалієва Людмила Олександрівна виступила із заявою, що в неї в зв’язку 
з  розглядом даного питання виникає конфлікт інтересів, тому вона участь в 
голосуванні не приймає. 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про затвердження Проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Левченко Олені Богданівні 
для сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення в 
межах території Мостівської сільської ради 

 



                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. Про затвердження Проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка): 
Скоробагатько Жанні Андріївні в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 19; 
Тіфу Макарію Георгійовичу в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 21 

Андрієшу Івану Дмитровичу в с. Олександрівка, вул. 8 Березня, 6 

Пономаренку Петру Микорлайовичу в с. Першотравнівка, вул. Верхня, 20; 
Микитіній Вікторії Володимирівні в с. Мостове, вул. Богдана Хмельницького, 13; 
Вдовікову Василю Федоровичу в с. Мостове, вул. Т.Шевченка, 14 

 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про затвердження Технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок площею 7,4334 га; 
18,6533 га (під лісосмугами); 1,7235 га. 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про затвердження Технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної 
власності для городництва в с. Першотравнівка, вул. Верхня, 14, кадастровий номер 
4822783500:20:002:0005. 

 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

    Питання, які виносилися на розгляд VІ 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                                                   Лідія БУГРОВЕНКО 

 



Додаток     
до   протоколу VІ сесії  

Мостівської сільської ради   
                                                                                                                                      8  скликання 

від 18.03.2021 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:  17 

 

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

 

Секретар сільської ради                                                       Тетяна РАДЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

 

 
УКРАЇНА 

Миколаївська область  Доманівський район 

Мостівська сільська рада 

 

                                                                     РІШЕННЯ 

. 

від 18 березня  2021 р   №1                       VI     сесія    8        скликання 

                с .Мостове                  
 

Про  внесення змін до бюджету 

Мостівської сільської територіальної 
громади  на 2021 рік 

 

        Відповідно  до пункту 23, частини 1, глави 1,розділу 2, статті 26  Закону України “ 
Про місцеве самоврядування в Україні”,  статті 78 Бюджетного Кодексу України, 
заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Бабанської Н.В., щодо 
внесення змін до бюджету громади на 2021 рік, сесія громади    
 

Вирішила : 
 

 1.Інформацію сільського голови Бабанської Н.В., про необхідність внесення змін до    
місцевого бюджету Мостівської  сільської територіальної громади 2021 рік взяти до 
відома. 
 

2. Затвердити уточнений обсяг доходів Мостівської сільської територіальної громади на 
2021 рік у сумі 50120986 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду 49760986 
гривень, спеціального фонду 360000 гривень (додаток 1). 
 

3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету: 
збільшити  видатки загального фонду на  275674   гривень. 
 

4.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету: 

Збільшити видатки спеціального фонду бюджету на 511026   гривень. 
 

5.Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень розпорядникам 
коштів сільського бюджету територіальної громади на 2021 рік у розрізі програмної 
класифікації видатків та кредитування (додаток 3). 
6.В зв’зку з утворенням відділу соціального захисту та охорони здоров’я, як юридичної 
особи, здійснити перерозподіл видатків між головними розпорядниками коштів громади:  
- зменшити видатки по апарату управління на  475105 гривень (заробітна плата-389430 

гривень, нарахування на заробітну плату -85675 гривень)  ; 
-збільшити видатки відділу соціального захисту та охорони здоров’я на 475105 гривень 
гривень (заробітна плата-389430 гривень, нарахування на заробітну плату -85675 гривень)        
7.Затвердити загальний фонд сільського бюджету територіальної громади  з дефіцитом  у 
сумі 471572 гривни , джерелом покриття  якого визначити : 
      -   залучення вільного  залишку  бюджетних  коштів, який склався на початок року 
(БКФБ 208100) у сумі 1090066  гривень (додаток 2). 



    - кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)  (БКФБ 208400) у сумі 618494 гривни  (додаток 2). 
 

8.Затвердити спеціальний  фонд сільського бюджету територіальної громади з дефіцитом  

у сумі 618494  гривни , джерелом покриття  якого визначити : 
  - кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)  (БКФБ 208400) в сумі 618494 гривни   (додаток 2). 
 

9.Затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету громади на 2021 рік у сумі 51211052  
гривни у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 50232558 гривень та 
обсяг видатків спеціального фонду бюджету в сумі 978494 гривни (додаток 3). 
 

10.Затвердити уточнений розподіл міжбюджетних трансфертів бюджету Мостівської 
сільської територіальної громади на 2021 рік (додаток 5). 
 

11.Затвердити уточнений розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2021 
році(додаток 6). 
 

12.Затвердити уточнений розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у 2021 році (додаток 7). 
 

13.  Додатки 1,2,3,5,6,7 та пояснювальна записка до цього рішення  є невід׳ємною 
частиною. 
 

14. Це рішення набирає чинності з 18 березня  2021 року. 
    

15.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію  з питань бюджету, 
фінансів планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, 
інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства. 

 

 

Сільський голова                                              Нпдія БАБАНСЬКА                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна   записка 

 

до  рішення  Мостівської сільської ради «Про внесення змін до  бюджету Мостівської 
сільської територіальної громади  на  2021 рік» №1    від 18 березня  2021  року. 

 

1. Обгрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

 Відповідно до пункту 23 , частини 1 , глави 1 , розділу 2 , статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується внести зміни до   видаткової 
частини  бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 2021 рік. 
 

2.  Мета і завдання підготовки проекту рішення. 
 

 З метою проведення фінансування соціально - значимих заходів по  бюджету 
Мостівської сільської  територіальної громади  внести зміни до  видаткової частин 
бюджету громади. 
 

3.Внести зміни до видаткової частини загального фонду . 

3.1 Зменшити видатки по : 
 

    КПКВК 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення),міської, селищної, сільських рад» на 475105 гривень. З них по 

 кекв 2111 «заробітна плата» на 389430 гривень 

 кекв 2120 «нарахування на оплату праці» на 85675 гривень. 
    КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» на 33616 гривень по кекв 2230 «продукти 
харчування» (економія планових асигнувань зумовлена  оголошенням локдауну відповідно 
до ПКМУ 1236 від 09.12.2020року). 
    КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» на 6900 гривень по 
кекв 2240 «оплата послуг (крім комунальних)»; 
    КПКВК 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян» на 50000 гривень по кекв 2730 «інші виплати 
населенню»; 
    КПКВК 0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» на 1000 гривень по кекв 2730 «інші виплати населенню»; 
    КПКВК 0113090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни» на 3600 гривень по кекв 2730 «інші виплати населенню»; 
    КПКВК 0113171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування « на 
1400 гривень по кекв 2730 «інші виплати населенню»; 
    КПКВК 0113180 «Надання пільг населенню( крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» на 2200 гривень по кекв 2730 «інші 
виплати населенню»; 
    КПКВК 0113191 «Інші видатки на  соціальний захист ветеранів війни та праці» на 34000 
гривень по кекв 2730 «інші виплати населенню»; 

3.2.Збільшити видатки по : 

    КПКВК 0812152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» на 6900 гривень по 
кекв 2240 «оплата послуг (крім комунальних)»; 
- за рахунок перерозподілу від головного розпорядника - Мостівська сільська рада.  
    КПКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян» на 50000 гривень по кекв 2730 «інші виплати 
населенню»; 



- за рахунок перерозподілу від головного розпорядника - Мостівська сільська рада.  
    КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» на 1000 гривень по кекв 2730 «інші виплати населенню»; 
- за рахунок перерозподілу від головного розпорядника - Мостівська сільська рада.  
    КПКВК 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни» на 3600 гривень по кекв 2730 «інші виплати населенню»; 
- за рахунок перерозподілу від головного розпорядника - Мостівська сільська рада.  
 

    КПКВК 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування « на 
1400 гривень по кекв 2730 «інші виплати населенню»; 
- за рахунок перерозподілу від головного розпорядника - Мостівська сільська рада.  
    КПКВК 0813180 «Надання пільг населенню( крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» на 2200 гривень по кекв 2730 «інші 
виплати населенню»; 
- за рахунок перерозподілу від головного розпорядника - Мостівська сільська рада.  
    КПКВК 0813191 «Інші видатки на  соціальний захист ветеранів війни та праці» на 34000 
гривень по кекв 2730 «інші виплати населенню»; 
- за рахунок перерозподілу від головного розпорядника - Мостівська сільська рада.  
    КПКВК 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення),міської, селищної, сільських рад» на 10000 гривень. З них по: 

кекв 2210 «предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 8000 гривень (виготовлення 
печаті, штампів, канцелярські та господарські витрати); 

кекв 2800 «інші поточні видатки» на 2000 гривень (для внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. 

- за рахунок вільного залишку коштів, який склався на початок року. 

    КПКВК 0370160 ««Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті 
Києві)селищах, селах, територіальних громадах» на 136000 гривень. З них по:  

кекв 2111 «заробітна плата» на 108700 гривень; 

кекв 2120 «нарахування на оплату праці» на 24300 гривень; 

кекв 2210 «предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 2000 гривень (виготовлення 
печаті, штампів, канцелярські та господарські витрати); 

кекв 2800 «інші поточні видатки» на 1000 гривень (для внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. 

- за рахунок вільного залишку коштів, який склався на початок року. 

-КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по кекв 2620 «поточні 
трансферти органам державного управління» на 50000 гривень. Субвенцію виділено на 
одержання послуг від відділу у справах дітей Доманівської селищної ради населенню 
Мостівської сільської ради. 

- за рахунок вільного залишку коштів, який склався на початок року. 

-КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» на 9290 гривень. З них по: 

 кекв 2210» предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 6290 гривень(придбання 
м’ясорубки для Козубівського ДНЗ-2290 гривень, для придбання печаток штампів -4000 

гривень); 



- за рахунок вільного залишку коштів, який склався на початок року-4000 гривень. За 
рахунок перерозподілу з інших кодів-2290 гривень. 

- кекв 2800 «інші поточні видатки» на 3000 гривень (для внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. 

- за рахунок вільного залишку коштів, який склався на початок року. 

-  КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти»  на 8500 гривень .З них по: 

кекв 2210 «предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 5000 гривень (виготовлення 
печаток, штампів, канцелярські та господарські витрати); 

кекв 2800 «інші поточні видатки» на 3500 гривень (для внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. 

- за рахунок вільного залишку коштів, який склався на початок року. 

    - КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 1700 
гривень. З них по: 

кекв 2210 «предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 1000 гривень (виготовлення 
печатки, штампів, канцелярські та господарські витрати); 

кекв 2800 «інші поточні видатки» на 700 гривень (для внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. 

- за рахунок вільного залишку коштів, який склався на початок року. 

- КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи  у сфері освіти» на 15000 гривень по кекв 
2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» ( для придбання запчастин для 
проведення ремонту шкільного автобусу Мостівського НВК). 

-  за рахунок вільного залишку коштів, який склався на початок року. 
 

3.3.Затвердити видатки по : 
 

- КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» на 53800 гривень. З них 
по : 

- кекв 2111 «заробітна плата» на 43820 гривень; 
- кекв 2120 «нарахування на оплату праці» на 9980 гривень 

-  за рахунок вільного залишку коштів, який склався на початок року. 
 

-  КПКВК 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я 
населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону» на 7000 гривень по кекв 2210«предмети,матеріали,обладнання та інвентар»( для 
придбання кубків, грамот , м’ячів та інвентарю). 

 

-     КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті 
Києві)селищах, селах, територіальних громадах» на 493105 гривень. З них по:  

- кекв 2111 «заробітна плата» на 389430 гривень; 
- кекв 2120 «нарахування на оплату праці» на 85675 гривень; 
- -за рахунок зменшення видатків на утримання апарату управління. 
- кекв 2210 «предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 7000 гривень (виготовлення 

печаті, штампів, канцелярські та господарські витрати); 
- кекв 2240 «оплата послуг (крім комунальних) на 10000 гривень (придбання 

програм,оплата послуг на утримання); 
- кекв 2800 «інші поточні видатки» на 1000 гривень (для внесення змін до відомостей про 

юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. 



- за рахунок вільного залишку коштів, який склався на початок року. 
 

4. Внести зміни до спеціального фонду бюджету ради: 
    

4.1.Збільшити видатки спеціального фонду по : 
 

-КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»  по кекв 3210 
«капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 150000 гривень для 
поповнення статутного капіталу Мостівського КП Сількомунгоспу; 
- за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) джерело фінансування – направлення вільних залишків,які склалися по загальному 
фонду бюджету. 
 

КПКВК 0117461 «Утримання  та   розвиток    автомобільних   доріг    та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на 9700 гривень по кекв 3132 
«капітальний ремонт інших об’єктів» для оплати експертизи проектної  документації « 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжній в с.Суха Балка 
Доманівського району Миколаївської області». 

- за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) джерело фінансування – направлення вільних залишків,які склалися по загальному 
фонду бюджету. 

-КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» на 22199 гривень по кекв 3110 придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» .З них на придбання 
холодильника для Козубівського ДНЗ -14699 гривень та придбання принтера для 
Сухобалківського ДНЗ -7500 гривень. 

- за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) джерело фінансування – перерозподіл коштів із інших видатків. 
-  КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти» по кекв 3110 «придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 
9127 гривень ( придбання холодильника для Козубівського НВК) 
- за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) джерело фінансування – перерозподіл коштів із інших видатків. 
4.2.Затвердити видатки спеціального фонду по : 
-КПКВК 0117350 «Розробка схем планування та забудови територій(містобудівної 
документації)» на 320000 гривень. З них на оплату слідуючих робіт: 

   - Аерофотозйомка місцевості (код за ДК 021:2015: 79961200-0 - послуги    з 
аерофотозйомки ) - 49 983,25 грн 

- Послуги з цифрового картографування (код за ДК 021:2015:71354100-5 — Послуги з 
цифрового картографування) території села Козубівка  - 49 967,15 грн. 

- Послуги з геодезичної зйомки планово-висотної основи території села Козубівка  (код за 
ДК 021:2015: 71251000-2 Геодезичні послуги у галузях архітектури та будівництва) - 46 

167,00 грн. 

- Інженерно-геодезичні послуги, конвертація існуючої топографічної основи у формат 

геоінформаційної системи ArcGIS (ДК 021:2015 – 71250000-5 Архітектурні, інженерні та 
геодезичні послуги) - 49 849,60 грн. 



- Розроблення генерального плану с. Козубівка (код за ДК 021-2015: 71410000-5 – Послуги 
у сфері містобудування) - 49 954,86 грн. 

- Розроблення плану зонування території с. Козубівка (код за ДК 021-2015: 71240000-2 – 

Архітектурні, інженерні та планувальні послуги) - 24 977,43 грн. 

- Розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища» генерального 
плану – звіту про стратегічну екологічну оцінку с. Козубівка (код ДК 021:2015: 90710000-

7 Екологічний менеджмент) - 49 100,71 грн. 

- за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) джерело фінансування – направлення вільних залишків,які склалися по загальному 
фонду бюджету. 

 

5.Асигнування передбачені по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» по кекв 2240 «оплата послуг (крім комунальних)» для зимового утримання доріг у 
першій половині 2021 року становлять 30000 гривень 

      6.Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового    регулювання   
6.1. Бюджетний кодекс України. 
6.2. Рішення громади від 24.12.2020 р №10 «Про  бюджет Мостівської сільської 
територіальної громади  на 2021 рік ” 

 

7. Прогноз соціально- економічних та інших наслідків затвердження рішення   

  Прийняття рішення «Про внесення змін до   бюджету Мостівської сільської 
територіальної  громади   на  2021  рік»  та внесення змін до бюджетних призначень 
дадуть  змогу виконати соціально-значимі заходи Мостівської ОТГ 

 

 

Мостівський сільський голова                                       Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

 Мостівська   сільська   рада 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 18   березня 2021 року    №  2                  VІ сесія 8 скликання 

 

Про вступ до Всеукраїнської  
асоціації органів місцевого  
самоврядування «Асоціація міст України» 

 

З метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів 
місцевого самоврядування щодо захисту прав та законних інтересів територіальних 
громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку, керуючись законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про асоціації органів місцевого 
самоврядування», Мостівська сільська рада  

 

      ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити у члени Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України». 
 

2. Доручити представляти в Асоціації міст України інтереси 
Мостівської сільської ради Мостівському сільському голові Бабанській Надії 
Володимирівні. 
 

3. Передбачити в рішенні про місцевий бюджет кошти на сплату 
вступного та щорічного членських внесків. 
 

 

 

 Сільський голова                                                 Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
 

УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

 Мостівська   сільська   рада 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 18 березня  2021 року  №   3           VІ сесія 8 скликання 

 

Про входження Мостівської сільської ради 

до складу засновників «Асоціації громад  
зон спостереження АЕС»  
 

     Керуючись пунктом 21 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до рішення Нікопольської міської ради від 
29.01.2021 № 3-4/VIII «Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація громад зон спостереження АЕС»» з метою захисту прав та 
інтересів населених пунктів Мостівської сільської ради, що входять до 30-км. зони 
спостереження Южноукраїнської АЕС,  Мостівська сільська рада  
 

ВИРІШИЛА:  
 

1.Долучитись до територіальних громад зон спостереження всіх діючих АЕС України, 
щодо ініціативи створення Асоціації органів місцевого самоврядування під назвою 
«Асоціація громад зон спостереження АЕС».  
2.Вступити до складу засновників «Асоціації громад зон спостереження АЕС».  
3. Уповноважити Мостівського сільського голову Надію БАБАНСЬКУ для участі в 
установчих зборах місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 
громад зон спостереження АЕС» з правом голосувати від імені ради, висувати кандидатів 
до керівних органів асоціації, підписувати установчі документи, протоколи та бути її 
повноважним представником.  
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії сільської ради з 
питань прав людини, законності, регламенту, депутатської діляності, етики та протидії 
корупції в органах місцевого самоврядування та з питань бюджету, фінансів, соціально-

економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури та комунального 
господарства 

 

 

Сільський голова                                                              Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ   
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  18 березня 2021  року    №  4            VІ  сесія    8  скликання    

   

                                                          

 Про внесення доповнень до Порядку здійснення  
 компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

 категорій громадян на автомобільному транспорті за 

 рахунок коштів місцевого бюджету на 2021-2024 роки до 

 комплексної  Програми соціального захисту населення 

«Турбота» Мостівської сільської ради  
на 2021-2024 роки 

 

             Керуючись статею 25 , пунктом 22 статті 26 Закону  України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», калькуляції собівартості подачі-повернення автобуса на 
маршрут № 283 «Олександрівка-Доманівка ФОП «Устименко», з метою поліпшення 
обслуговування найменш захищених категорій населення  сільської ради , забезпечення на 
території ради реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення 
сільська рада: 
 

ВИРІШИЛА: 
 

         1.Внести доповнення до пункту 2 Порядку здійснення  компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті за рахунок 
коштів місцевого бюджету на 2021-2024 роки  комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» Мостівської сільської ради на 2021-2024 роки, затвердженого 
рішенням 4 позачергової сесії Мостівської сільської ради № 8 від 27 січня 2021року, а 
саме: 
Пункт 2.3. викласти в такій редакції: «Мостівською сільською радою, згідно калькуляції 
ФОП «Устименко» собівартості подачі-повернення автобуса на маршрут « 283 
Олександрівка-Доманівка,  будуть сплачуватися кошти за Договором та рахунком наданих 
послуг. (додаток додається) 
 

        2. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 
 

        3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію  з питань  бюджету, 
фінансів планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, 
інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства. 
 

 

Сільський голова                                                                Надія БАБАНСЬКА 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

МОСТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ     ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «18» березня  2021  року  № 5                                VI сесія восьмого скликання    
       с. Мостове 

 

       Про надання дозволу на виготовлення проекту  
із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

в постійне користування  КП « Сількомунгосп»  
для розташування місця знешкодження та утилізації  
відходів (під сміттєзвалище) на території Мостівської 
сільської ради. 

              Відповідно   ст.26, 33 Закону  України "Про місцеве самоврядування   в Україні",  
з метою впорядкування місць знешкодження та утилізації відходів на території 
Мостівської сільської ради, керуючись ст. 12, 19, 83,92,122,123 Земельного Кодексу 
України, Законом України «Про відходи»,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

  1.Надати дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  КП «Сількомунгосп»  в постійне користування із земель комунальної власності    
сіл Мостове, Суха Балка, Іванівка, Олександрівка для розташування місць 
знешкодження та утилізації відходів (під сміттєзвалище) на території Мостівської  
сільської ради: 

- с. Мостове – 3,5000 га; 
- с. Мостове – 1,0000 га; 
- с.Суха Балка – 3,3600 га; 
- с.Іванівка – 2,0000 га; 
- с.Олександрівка - 2,3000 га 

       2. Землевпорядну документацію погодити у відповідності до вимог діючого 
законодавства та представити на розгляд та затвердження сесії Мостівської сільської ради. 

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

            Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 

Викопіювання  
місця розташування земельних ділянок , які відводяться під сміттєзвалища 

с. Мостове 

орієнтовна площа -3,50 га 

 
 

с. Мостове 

орієнтовна площа – 1,00 га 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Суха Балка 

орієнтовна площа – 3,36 га 



 

 
 

с. Іванівка 

орієнтовна площа – 2,000 га 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Олександрівка  
орієнтовною  площею  2,30 га 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                           МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                     ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                               Р І Ш Е Н Н Я  
 

            Від «18» березня  2021 року     № 6                                               VІ сесія восьмого скликання       
 

    Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із  землеустрою щодо інвентаризації  
 земельних ділянок  площею 31,000 га на території 
Мостівської сільської ради Доманівського району 

 Миколаївської області. 
 

          Керуючись ст. ст.. 12, 79/1, 122  Земельного Кодексу України, ст.25, 57 Закону України « 
Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування 
в Україні » та згідно Закону України від 10.07.2018 року № 2498 « Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 
удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та  стимулювання зрошення в Україні», Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
 

1. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель 
сільськогосподарського призначення із складу земель колективної власності (згідно інформаційної 
довідки наданої Відділом Держгеокадастру у Доманівському районі) орієнтовною площею 31,000 

га ріллі (не витребувані частки(паї) (додаток 1 - викопіювання) розташовані за межами населеного 
пункту с. Олександрівка Доманівського району Миколаївської області з метою здійснення 
розпорядження земельною ділянкою. 
 

2. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення для передачі у комунальну власність Мостівській сільській 
раді оформити у відповідності до вимог законодавства та подати на затвердження сесії. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



с.Котовське площа 4,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Котовське площа 23,65 га. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                                    МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                        Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 18» березня  2021 року     № 7                                VІ    сесія восьмого скликання       
 

    Про внесення змін до договору оренди землі 
 від 08.09.2005 року ТДВ «Доманівський Райагрохім» 

 на території Мостівської сільської ради 

 Миколаївської області. 
 

Керуючись ст. ст.. 12, 93, 124  Земельного Кодексу України, на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » та згідно Наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Миколаївській області № 6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу 
земельних ділянок державної власності у комунальну власність», та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового 
планування, природних ресурсів та екології, сесія  сільської ради 

   в и р і ш и л а:  
 

1. Внести зміни до договору оренди землі укладеного 08 вересня 2005 рокуміж Доманівською 
районною державною адміністрацією та товариством з додатковою відповідальністю 
«Доманівський райагрохім», зареєстрованого у книзі записів договорів оренди 09.09.2005 року за 
№04050130007виклавши його в новій редакції згідно Додатку . 
 

2. Доручити сільському голові Бабанській Н.В. укласти від імені сільської ради додаткову угоду 
до договору оренди землі згідно даного рішення. 
 

3. Рекомендувати голові правління ТДВ «Доманівський райагрохім»Подольському В.А. провести 
державну реєстрацію змін до договору оренди землі у органі державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно після  підписання її сторонами. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення №__ 

від «18» березня 2021 року 

 

 

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ  
 

с. Мостове “___“ березня 2021 року 

 

Орендодавець: Мостівська сільська рада, в особі сільського голови Бабанської 
Надії Володимирівни, що діє на підставі повноважень, наданих йому Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (далі за текстом – “Орендодавець”), з однієї сторони, та 

Орендар: Товариство з додатковою відповідальністю «Доманівський Райагрохім», 
ЄДРПОУ 05490084, адреса: 56401, Миколаївська область, Доманівський район, смт. 
Доманівка, вул. Жовтнева, 1, в особі Подольського Віктора Анатолійовича ( паспорт серії 
ЕО 239545 виданий Доманівським РВ УМВС України в Миколаївській області від 25.12.1996 
року) , який діє на підставі Наказу № 2-к від 24.01.2020 року, (далі за текстом – “Орендар”), з 
іншої сторони, а разом іменовані – “Сторони”, уклали цей Договір про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, з кадастровими номерами 4822780500:11:000:0003,   

4822780500:10:000:0008, 4822780500:10:000:0010, 4822780500:09:000:0046, 

4822780500:10:000:0009, 4822780500:07:000:0031, які розташовані за межами населеного 
пункту в межах території Мостівської сільської ради, Доманівського району 
Миколаївської області. 

 

2. ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ 

2.1.В оренду передаються земельні ділянки із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва загальною площею - 270,7266 га, у тому числі:270,7266 га ріллі. 

2.2. На земельних ділянках відсутні об’єкти нерухомого майна та об’єкти 
інфраструктури. 

2.3. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок станом на 12.02.2019 року становить 
1 449 989, 24 грн. ( два мільйони сто вісімдесят тисяч чотириста п’ять гривень 28 
копійок) і підлягає щорічній індексації. 

2.4. Земельні ділянки, які передаються в оренду, не мають недоліків, що можуть 
перешкоджати їх ефективному використанню. 

2.5. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини - 

відсутні. 
2.7. Права третіх осіб на земельну ділянку відсутні. 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

3.1. Договір укладено на строк 25 (двадцять п’ять ) років. 
3.2. Після закінчення строку дії договору орендар, який належно виконував обов’язки 

відповідно до умов цього договору та законодавства України, має за інших рівних умов 
переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж 
за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про 
намір продовжити його дію. 

3.3. При поновленні договору оренди його умови можуть бути змінені за згодою сторін. 
 

 

4. ОРЕНДНА ПЛАТА 

4.1.  Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі  та розмірі 6% від 
визначеної нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Орендна плата сплачується 
орендарем у порядку, визначеному чинним законодавством України. 



4.2. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється щорічно з урахуванням 
її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством,  
за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання 
або зміни умов договору оренди чи продовження його дії. 

4.3. Орендна плата вноситься Орендарем у строки визначені чинним законодавством 
України. 

4.4. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі: 
- зміни умов господарювання, передбачених Договором; 
- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів 

індексації, визначених законодавством; 
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено 

висновками або іншими документами компетентних органів державної влади; 
- зміни визначеного законом мінімального розміру орендної плати; 
- в інших випадках, передбачених законодавчими актами України. 
4.5.  У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором: 
- у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, 

встановленої цим договором; 
- стягується пеня у розмірі 1 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

 

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

5.1. Земельні ділянки передаються в оренду за цільовим призначенням: для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

5.2. Орендар зобов’язаний використовувати земельні ділянки відповідно до умов 
Договору та вимог чинного законодавства.  

5.3. Умови збереження стану об’єкта оренди: 
використання земельних ділянок за цільовим призначенням згідно з договором оренди; 
дотримання режиму природоохоронного використання земель, екологічної безпеки 

землекористування, додержання державних стандартів, норм і правил згідно до вимог чинного 
законодавства України. 
5.4.Не погіршувати показники якісного стану ґрунту, визначені агрохімічним паспортом. 

 

6. УМОВИ І СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ 

6.1. Орендар не має права передавати земельну ділянку в суборенду без згоди 
Орендодавця. 

6.2. Об’єкт оренди вважається переданим Орендодавцем Орендареві з моменту 
державної реєстрації права оренди.  

6.3. Здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку протягом                       
14 робочих днів з дня підписання договору. 

 

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

7.1. Після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцеві земельні ділянки у 
стані не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. 

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованих земельних 
ділянок, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, 
визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування 
збитків, спір розв'язується у судовому порядку.  

7.2. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованих 
земельних ділянок, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не 
підлягають відшкодуванню. 

7.3. У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 
орендованих земельних ділянок або приведення її у непридатний для використання за 
цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно 
до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р.№284 (ЗП 
України, 1993 р., №10, ст.193). 



7.4. У разі дострокового припинення цього Договору за ініціативи Орендодавця 
земельних ділянок, Орендодавець не відшкодовує Орендарю витрати за набуття земельних 
ділянок та збитки, які понесе Орендар внаслідок дострокового припинення Договору оренди 
землі. 

7.5. Поліпшення стану земельних ділянок, проведені Орендарем за згодою Орендодавця 
та/або без згоди Орендодавця, не підлягають відшкодуванню. 

7.6. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання 
Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим Договором. 

Збитками вважаються: 
- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним 

виконанням умов Договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або 
повинен здійснити для відновлення свого порушеного права; 

- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання 
Орендодавцем умов Договору. 

7.7. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально 
підтверджених даних. 

 

8. ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

8.1. На орендовані земельні ділянки не встановлено обмеження у використанні. 
8.2. Передача в оренду земельних ділянок не є підставою для припинення або зміни 

обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на ці ділянки. 
 

9. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

9.1. Права Орендодавця: 
Орендодавець має право вимагати від Орендаря: 
- використання земельних ділянок у відповідності із цільовим призначенням згідно з 

цим Договором; 
- дотримання екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог 

земельного і природоохоронного законодавства України, державних стандартів, норм і 
правил; 

- дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної 
охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, 
які особливо охороняються; 

- своєчасного та повного внесення орендної плати; 
- вільного доступу до переданої в оренду земельних ділянок для здійснення контролю за 

додержанням Орендарем умов Договору та вимог законодавства; 
- відшкодування збитків унаслідок погіршення Орендарем корисних властивостей 

орендованої земельної ділянки. Розмір збитків визначається Сторонами Договору.  
У разі недосягнення Сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір 

вирішується у судовому порядку; 
- у разі розірвання Договору з ініціативи Орендаря, вимагати від Орендаря 

відшкодування упущеної вигоди у розмірі суми орендної плати за 6 місяців, якщо протягом 
зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладання Договору оренди 
цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання 
Договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням Орендодавцем 
договірних зобов’язань. 

Орендодавець має право здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору з 
боку Орендаря. 

9.2. Обов’язки Орендодавця: 
Орендодавець зобов’язаний: 
передати Орендарю в користування земельні ділянки у стані, що відповідає умовам 

договору оренди; 
при передачі земельних ділянок в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію 

прав третіх осіб щодо орендованих земельних ділянок; 



не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватись орендованими 
земельними ділянками за цільовим призначенням та здійснювати на ній господарську 
діяльність; 

відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта 
оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;  

попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельних ділянок, які в 
процесі їх використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або 
призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди; 

вимагати відповідно до законодавства від Орендаря збереження родючості ґрунтів, 
шляхом перевірки не рідше ніж один раз на три роки стану орендованих земельних ділянок на 
відповідність показникам агрохімічного паспорта земельних ділянок. 

9.3. Права Орендаря: 
Орендар має право: 
самостійно господарювати на земельних ділянках з дотриманням умов Договору та 

чинного законодавства. 
за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку 

жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні 
насадження; 

отримувати продукцію і доходи; 
здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою 

Орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем; 
витребувати орендовані земельні ділянки з будь-якого незаконного володіння та 

користування, усунення перешкод у користуванні нею, відшкодування збитків, заподіяних 
земельній ділянці громадянами та юридичними особами; 

за згодою Орендодавця Орендар має право передавати орендовані земельні ділянки або 
її частину іншій особі у суборенду за умови забезпечення використання її за цільовим 
призначенням та умовам Договору.  

9.4. Обов’язки Орендаря:  
Орендар Зобов’язаний: 
9.4.1. Приступити до використання земельних ділянок протягом 1(одного) року з дня 

державної реєстрації права оренди в установленому законодавством порядку. 
9.4.2. Виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, 

передбаченому Договором та чинним законодавством України.  
9.4.3. Використовувати земельні ділянки відповідно до їх цільового призначення та умов 

Договору, дотримуючись при цьому вимог чинного земельного законодавства та екологічної 
безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних 
стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України «Про оренду землі» не 
допускати, під час здійснення господарської діяльності, забруднення земельних ділянок 
радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, захищаючи її від 
водної та вітрової ерозії, у разі недотримання таких вимог, та припинення договору оренди 
землі шляхом його розірвання відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про оренду 
землі», зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 
орендованих земельних ділянок або приведення її у непридатний для використання за 
цільовим призначенням стан.  

9.4.4. Своєчасно та в повному обсязі вносити орендну плату. 
9.4.5. У разі зміни Методики та Порядку нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення протягом 1 року здійснити всі передбачені 
законодавством заходи, спрямовані на внесення змін до Договору оренди щодо нормативної 
грошової оцінки та орендної плати. 

9.4.6. Самостійно, щорічно обчислювати орендну плату з урахуванням коефіцієнту 
індексації нормативної грошової оцінки землі станом на 1 січня поточного року та, 
враховуючи вимоги п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу України, не пізніше 20 лютого 
поточного року подавати відповідному органу державної податкової служби за 
місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, 
встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з 
розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.  



9.4.7. Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів. 
9.4.8. Дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов’язаних зі встановленням 

земельних сервітутів та охоронних зон. 
9.4.9. Після закінчення строку Договору повернути земельні ділянки Орендодавцю в 

належному стані в порядку, встановленому Договором. 
9.4.10. У разі укладення додаткових угод до Договору, здійснювати всі передбачені 

законодавством заходи, спрямовані на їх державну реєстрацію. 
9.4.11. У п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди надати копію 

Договору відповідному територіальному органу Державної податкової служби України та 
зареєструватись у якості платника орендної плати за землю. 

 

10. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ  
ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ 

10.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини 
несе Орендар. 

11. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ 

11.1. Згідно з цим Договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії 
цього Договору. 

11.2. Сторони домовилися про те, що Орендар за бажанням може застрахувати земельні 
ділянки за власний рахунок і не вимагати відшкодування витрат на страхування  
від Орендодавця. 

 

12. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ 

12.1. Зміна умов Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.  
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов Договору спір розглядається у судовому 

порядку. 
12.2. Дія Договору припиняється у разі: 
- закінчення строку, на який його було укладено; 
- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та Орендаря; 
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження 

земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; 
- ліквідації юридичної особи-Орендаря/ смерті фізичної особи – Орендаря. 
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законодавством. 
12.3. Дія Договору припиняється шляхом його розірвання: 
- за взаємною згодою сторін; 
- за рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною 

обов’язків, передбачених цим Договором; 
- внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке 

істотно перешкоджає її використанню, несплати, несвоєчасної або неповної сплати Орендарем 
орендної плати, а також з інших підстав визначених чинним законодавством України. 

12.4. Розірвання Договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається. 

12.5. У разі поновлення Договору оренди землі на новий строк, його умови можуть бути 
змінені за згодою сторін. 

12.6. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також 
реорганізація юридичної особи-Орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання 
Договору. 
 

 

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ 

АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 

13.1. За невиконання або неналежне виконання Договору сторони несуть 
відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього Договору. 

13.2. Сторона, яка порушила зобов’язання за Договором, звільняється від 
відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. 



У разі виникнення розбіжностей (спорів) між сторонами в процесі виконання цього 
Договору сторони вживають заходів до врегулювання спірних питань шляхом переговорів. 
При недосягненні згоди спір вирішується у судовому порядку. 

 

14. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ У ЗАСТАВУ ТА ВНЕСЕННЯ  
ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  

14.1. Право на оренду земельних ділянок не може бути відчужено її Орендарем іншим 
особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу. 

 

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

15.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. 
Об’єкт оренди вважається переданими Орендодавцем Орендареві з моменту державної 

реєстрації права оренди. 
15.2. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 

один з яких знаходиться в Орендодавця, другий – в Орендаря. 
15.3. Всі витрати, пов’язанні з укладенням та виконанням цього Договору та додаткових 

угод (у разі їх укладання у подальшому) бере на себе Орендар. 
15.4. Взаємовідносини сторін за Договором, які неврегульовані цим Договором, 

регулюються чинним законодавством України. 
 

 

16. РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
 

Орендодавець:  Орендар:  
Мостівська сільська рада 

 

Адреса: 56470, Миколаївська обл., 
Вознесенський р-н, с. Мостове,  
вул. Степова, 11 

р/р UA388999980334159812000014388 в 
Миколаїв.ГУК/тгс.Мостове/18010600 

МФО 899998 

Код ЄДРПОУ 379920 

 

 

 

 

___________________ Бабанська Н.В. 
м. п. 

 Товариство з додатковою 
відповідальністю  
«ДоманівськийРайагрохім» 

 

Адреса: 54002, Миколаївська обл., 
Вознесенський район, смт. Доманівка 

вул. Жовтнева, 1 

р/рUA _______________________ 

МФО _________________________ 

Код ЄДРПОУ 05490084 

 

 

 

____________________ Подольський В.А. 
м. п. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 « 18» березня  2021 року     №  8                                        VІ сесія восьмого скликання       
 

    Про внесення змін до договору оренди землі 
 від 27.05.2003 року ТДВ «Доманівський Райагрохім» 

на території Мостівської сільської ради 

 Миколаївської області. 
 

Керуючись статтями 12, 93, 124  Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » статтею 30 Зокону України «Про 
оренду землі»,  згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області № 
6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок державної власності у 
комунальну власність», та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології, 
сесія  сільської ради 

   в и р і ш и л а:  
 

1.Внести зміни до договору оренди землі укладеного  27 травня 2003 року між Доманівською 
районною державною адміністрацією та товариством з додатковою відповідальністю 
«Доманівський райагрохім», зареєстрованого у книзі записів договорів оренди 27.05.2003 року за 
№ 38 виклавши його в новій редакції згідно Додатку . 
 

2. Доручити сільському голові Бабанській Н.В. укласти від імені сільської ради додаткову угоду 
до договору оренди землі згідно даного рішення . 
 

 3. Рекомендувати голові правління ТДВ «Доманівський райагрохім» Подольському В.А. провести 
державну реєстрації  змін до договору оренди землі у органі державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно після  підписання її сторонами. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  
до рішення №__ 

від «18» березня 2021 року 

 

 

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ  
с. Мостове “___“ березня 2021 року 

 

Орендодавець: Мостівська сільська рада, в особі сільського голови Бабанської 
Надії Володимирівни, що діє на підставі повноважень, наданих йому Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (далі за текстом – “Орендодавець”), з однієї сторони, та 

Орендар:Товариство з додатковою відповідальністю «Доманівський 
Райагрохім»,ЄДРПОУ 05490084, адреса: 56401, Миколаївська область, Доманівський район, 
смт. Доманівка, вул. Жовтнева, 1, в особі Подольського Віктора Анатолійовича ( паспорт 
серії ЕО 239545 виданий Доманівським РВ УМВС України в Миколаївській області від 
25.12.1996 року) , який діє на підставі Наказу № 2-к від 24.01.2020 року, (далі за текстом – 

“Орендар”), з іншої сторони, а разом іменовані – “Сторони”, уклали цей Договір про 
нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Орендодавець надає,а Орендар приймає в строкове платне користування земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, з кадастровими номерами 4822780500:05:000:0016, 

4822780500:01:000:0002, 4822780500:04:000:0046, які розташовані за межами населеного 
пункту в межах території Мостівської сільської ради, Доманівського району 
Миколаївської області. 

 

2. ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ 

2.1.В оренду передаються земельні ділянки із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва загальною площею - 288,6003 га, у тому числі: 288,6003 га ріллі. 

2.2. На земельних ділянках відсутні об’єкти нерухомого майна та об’єкти 
інфраструктури. 

2.3. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з станом на 12.02.2019 року 
становить 2 180 405,28 грн. ( два мільйони сто вісімдесят тисяч чотириста п’ять гривень 
28 копійок)і підлягає щорічній індексації. 

2.4. Земельні ділянки, які передаються в оренду, не мають недоліків, що можуть 
перешкоджати їх ефективному використанню. 

2.5. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини - 

відсутні. 
2.7. Права третіх осіб на земельні ділянки відсутні. 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

3.1. Договір укладено на строк 25 (двадцять п’ять ) років. 
3.2. Після закінчення строку дії договору орендар, який належно виконував обов’язки 

відповідно до умов цього договору та законодавства України, має за інших рівних умов 
переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж 
за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про 
намір продовжити його дію. 

3.3. При поновленні договору оренди його умови можуть бути змінені за згодою сторін. 
 

 

4. ОРЕНДНА ПЛАТА 

4.1. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі 6% від визначеної 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Орендна плата сплачується орендарем у 
порядку, визначеному чинним законодавством України. 



4.2. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється щорічно з урахуванням 
її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством,  
за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання 
або зміни умов договору оренди чи продовження його дії. 

4.3. Орендна плата вноситься Орендарем вноситься у строки визначені чинним 
законодавством України. 

4.4. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі: 
- зміни умов господарювання, передбачених Договором; 
- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів 

індексації, визначених законодавством; 
- погіршення стану орендованих земельних ділянок не з вини Орендаря, що 

підтверджено висновками або іншими документами компетентних органів державної влади; 
- зміни визначеного законом мінімального розміру орендної плати; 
- в інших випадках, передбачених законодавчими актами України. 
4.5.  У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором: 
- у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, 

встановленої цим договором; 
- стягується пеня у розмірі 1 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

 

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

5.1. Земельні ділянки передаються в оренду за цільовим призначенням: для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

5.2. Орендар зобов’язаний використовувати земельні ділянки відповідно до умов 
Договору та вимог чинного законодавства.  

5.3. Умови збереження стану об’єкта оренди: 
використання земельних ділянок за цільовим призначенням згідно з договором оренди; 
дотримання режиму природоохоронного використання земель, екологічної безпеки 

землекористування, додержання державних стандартів, норм і правил згідно до вимог чинного 
законодавства України. 
5.4.Не погіршувати показники якісного стану ґрунту, визначені агрохімічним паспортом. 

 

6. УМОВИ І СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ 

6.1. Орендар не має права передавати земельні ділянки в суборенду без згоди 
Орендодавця. 

6.2. Об’єкт оренди вважається переданим Орендодавцем Орендареві з моменту 
державної реєстрації права оренди.  

6.3. Здійснити державну реєстрацію права оренди на земельні ділянки протягом                       
14 робочих днів з дня підписання договору. 

 

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

7.1. Після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцеві земельні ділянки у 
стані не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. 

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованих земельних 
ділянок, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, 
визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування 
збитків, спір розв'язується у судовому порядку.  

7.2. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованих 
земельних ділянок, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цим ділянкам, не 
підлягають відшкодуванню. 

7.3. У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 
орендованих земельних ділянок або приведення їх у непридатний для використання за 
цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно 
до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р.№284 (ЗП 
України, 1993 р., №10, ст.193). 



7.4. У разі дострокового припинення цього Договору за ініціативи Орендодавця 
земельних ділянок, Орендодавець не відшкодовує Орендарю витрати за набуття земельних 
ділянок та збитки, які понесе Орендар внаслідок дострокового припинення Договору оренди 
землі. 

7.5. Поліпшення стану земельних ділянок, проведені Орендарем за згодою Орендодавця 
та/або без згоди Орендодавця, не підлягають відшкодуванню. 

7.6. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання 
Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим Договором. 

Збитками вважаються: 
- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним 

виконанням умов Договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або 
повинен здійснити для відновлення свого порушеного права; 

- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання 
Орендодавцем умов Договору. 

7.7. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально 
підтверджених даних. 

 

8. ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

8.1. На орендовані земельні ділянки не встановлено обмеження у використанні. 
8.2. Передача в оренду земельних ділянок не є підставою для припинення або зміни 

обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на ці ділянки. 
9. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

9.1. Права Орендодавця: 
Орендодавець має право вимагати від Орендаря: 
- використання земельних ділянок у відповідності із цільовим призначенням згідно з 

цим Договором; 
- дотримання екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог 

земельного і природоохоронного законодавства України, державних стандартів, норм і 
правил; 

- дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної 
охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, 
які особливо охороняються; 

- своєчасного та повного внесення орендної плати; 
- вільного доступу до переданих в оренду земельних ділянок для здійснення контролю 

за додержанням Орендарем умов Договору та вимог законодавства; 
- відшкодування збитків унаслідок погіршення Орендарем корисних властивостей 

орендованих земельних ділянок. Розмір збитків визначається Сторонами Договору.  
У разі недосягнення Сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір 

вирішується у судовому порядку; 
- у разі розірвання Договору з ініціативи Орендаря, вимагати від Орендаря 

відшкодування упущеної вигоди у розмірі суми орендної плати за 6 місяців, якщо протягом 
зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладання Договору оренди 
цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання 
Договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням Орендодавцем 
договірних зобов’язань. 

Орендодавець має право здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору з 
боку Орендаря. 

9.2. Обов’язки Орендодавця: 
Орендодавець зобов’язаний: 
передати Орендарю в користування земельні ділянки у стані, що відповідає умовам 

договору оренди; 
при передачі земельних ділянок в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію 

прав третіх осіб щодо орендованих земельних ділянок; 
не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватись орендованими 

земельними ділянками за цільовим призначенням та здійснювати на них господарську 
діяльність; 



відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта 
оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;  

попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельних ділянок, які в 
процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або 
призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди; 

вимагати відповідно до законодавства від Орендаря збереження родючості ґрунтів, 
шляхом перевірки не рідше ніж один раз на три роки стану орендованих земельних ділянках 
на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельних ділянок. 

9.3. Права Орендаря: 
Орендар має право: 
самостійно господарювати на земельних ділянках з дотриманням умов Договору та 

чинного законодавства. 
за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку 

жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні 
насадження; 

отримувати продукцію і доходи; 
здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою 

Орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем; 
витребувати орендовані земельні ділянки з будь-якого незаконного володіння та 

користування, усунення перешкод у користуванні ними, відшкодування збитків, заподіяних 
земельним ділянкам громадянами та юридичними особами; 

за згодою Орендодавця Орендар має право передавати орендовані земельні ділянки або 
їх частину іншій особі у суборенду за умови забезпечення використання її за цільовим 
призначенням та умовам Договору.  

9.4. Обов’язки Орендаря:  
Орендар Зобов’язаний: 
9.4.1. Приступити до використання земельних ділянок протягом 1(одного) року з дня 

державної реєстрації права оренди в установленому законодавством порядку. 
9.4.2. Виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, 

передбаченому Договором та чинним законодавством України.  
9.4.3. Використовувати земельні ділянки відповідно до їх цільового призначення та умов 

Договору, дотримуючись при цьому вимог чинного земельного законодавства та екологічної 
безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних 
стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України «Про оренду землі» не 
допускати, під час здійснення господарської діяльності, забруднення земельних ділянок 
радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, захищаючи їх від 
водної та вітрової ерозії, у разі недотримання таких вимог, та припинення договору оренди 
землі шляхом його розірвання відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про оренду 
землі», зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 
орендованих земельних ділянок або приведення їх у непридатний для використання за 
цільовим призначенням стан.  

9.4.4. Своєчасно та в повному обсязі вносити орендну плату. 
9.4.5. У разі зміни Методики та Порядку нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення протягом 1 року здійснити всі передбачені 
законодавством заходи, спрямовані на внесення змін до Договору оренди щодо нормативної 
грошової оцінки та орендної плати. 

9.4.6. Самостійно, щорічно обчислювати орендну плату з урахуванням коефіцієнту 
індексації нормативної грошової оцінки землі станом на 1 січня поточного року та, 
враховуючи вимоги п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу України, не пізніше 20 лютого 
поточного року подавати відповідному органу державної податкової служби за 
місцезнаходженням земельних ділянок податкову декларацію на поточний рік за формою, 
встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з 
розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.  

9.4.7. Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів. 
9.4.8. Дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов’язаних зі встановленням 

земельних сервітутів та охоронних зон. 



9.4.9. Після закінчення строку Договору повернути земельні ділянки Орендодавцю в 
належному стані в порядку, встановленому Договором. 

9.4.10. У разі укладення додаткових угод до Договору, здійснювати всі передбачені 
законодавством заходи, спрямовані на їх державну реєстрацію. 

9.4.11. У п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди надати копію 
Договору відповідному територіальному органу Державної податкової служби України та 
зареєструватись у якості платника орендної плати за землю. 

 

10. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ  
ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ 

10.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини 
несе Орендар. 

11. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ 

11.1. Згідно з цим Договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії 
цього Договору. 

11.2. Сторони домовилися про те, що Орендар за бажанням може застрахувати земельну 
ділянку за власний рахунок і не вимагати відшкодування витрат на страхування  
від Орендодавця. 

 

12. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ 

12.1. Зміна умов Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.  
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов Договору спір розглядається у судовому 

порядку. 
12.2. Дія Договору припиняється у разі: 
- закінчення строку, на який його було укладено; 
- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та Орендаря; 
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження 

земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; 
- ліквідації юридичної особи-Орендаря. 
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законодавством. 
12.3. Дія Договору припиняється шляхом його розірвання: 
- за взаємною згодою сторін; 
- за рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною 

обов’язків, передбачених цим Договором; 
- внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке 

істотно перешкоджає її використанню, несплати, несвоєчасної або неповної сплати Орендарем 
орендної плати, а також з інших підстав визначених чинним законодавством України. 

12.4. Розірвання Договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається. 

12.5. У разі поновлення Договору оренди землі на новий строк, його умови можуть бути 
змінені за згодою сторін. 

12.6. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також 
реорганізація юридичної особи-Орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання 
Договору. 

 

 

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ 

АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 

13.1. За невиконання або неналежне виконання Договору сторони несуть 
відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього Договору. 

13.2. Сторона, яка порушила зобов’язання за Договором, звільняється від 
відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. 

У разі виникнення розбіжностей (спорів) між сторонами в процесі виконання цього 
Договору сторони вживають заходів до врегулювання спірних питань шляхом переговорів. 
При недосягненні згоди спір вирішується у судовому порядку. 

 

 



14. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ У ЗАСТАВУ ТА ВНЕСЕННЯ  
ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  

14.1. Право на оренду земельної ділянки не може бути відчужено її Орендарем іншим 
особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу. 
 

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

15.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. 
Об’єкт оренди вважається переданими Орендодавцем Орендареві з моменту державної 

реєстрації права оренди. 
15.2. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 

один з яких знаходиться в Орендодавця, другий – в Орендаря. 
15.3. Всі витрати, пов’язанні з укладенням та виконанням цього Договору та додаткових 

угод (у разі їх укладання у подальшому) бере на себе Орендар. 
15.4. Взаємовідносини сторін за Договором, які неврегульовані цим Договором, 

регулюються чинним законодавством України. 
 

 

16. РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
 

Орендодавець:  Орендар:  
Мостівська сільська рада 

 

Адреса: 56470, Миколаївська обл., 
Вознесенський р-н, с. Мостове,  
вул. Степова, 11 

р/р UA388999980334159812000014388 в 
Миколаїв.ГУК/тгс.Мостове/18010600 

МФО 899998 

Код ЄДРПОУ 379920 

 

 

 

 

___________________ Бабанська Н.В. 
м. п. 

 Товариство з додатковою 
відповідальністю  
«Доманівський Райагрохім» 

 

Адреса: 54002, Миколаївська обл., 
Вознесенський район, смт. Доманівка 

вул. Жовтнева, 1 

р/рUA _______________________ 

МФО _________________________ 

Код ЄДРПОУ 05490084 

 

 

 

____________________ Подольський В.А. 
м. п. 

 

  

 

 

 

    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 « 18» березня  2021 року     №  9                                         VІ сесія восьмого скликання       
 

    Про внесення змін до договору оренди землі 
 від 06.11.2015 року гр. України Наточій Едуарду 

Дмитровичу на території Мостівської сільської ради 

 Миколаївської області. 
 

         Керуючись статтями 12, 93, 124  Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 
статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » статтею 30 Закону 
України «Про оренду землі»,  згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Миколаївській області № 6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних 
ділянок державної власності у комунальну власність», та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового 
планування, природних ресурсів та екології, сесія  сільської ради 

   в и р і ш и л а:  
 

 

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки площею - 40,1720 га. кадастровий 
номер:4822783500:14:000:0117 укладеного  06 листопада 2015 року між Головним 
управлінням Держгеокадастру у Миколаївській області , в особі виконуючого 
обов’язки начальника Ільчанінової Наталії Іванівни та громадянином України  Наточій 
Едуардом  Дмитровичем   зареєстрованого  у Доманівському районному управлінні 
юстиції 18.12.2015року за №12632061 Доманівського району  Миколаївської області  та  
виклавши  його  в  новій  редакції  згідно Додатку . 
 

2. Доручити сільському голові Бабанській Н.В. укласти від імені сільської ради додаткову 
угоду до договору оренди землі згідно даного рішення . 
 

 3. Рекомендувати громадянином України  Наточію Едуарду  Дмитровичу  провести 
державну реєстрацію  змін до договору оренди землі у органі державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно після  підписання її сторонами. 
 

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 « 18» березня  2021 року     № 10                                        VІ сесія восьмого скликання       
 

    Про внесення змін до договору оренди землі 
 від 06.11.2015 року гр. України Наточій Едуарду 

Дмитровичу на території Мостівської сільської ради 

 Миколаївської області. 
 

         Керуючись статтями 12, 93, 124  Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 
статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » статтею 30 Закону 
України «Про оренду землі»,  згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Миколаївській області № 6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних 
ділянок державної власності у комунальну власність», та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового 
планування, природних ресурсів та екології, сесія  сільської ради 

   в и р і ш и л а:  
 

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки площею - 40,7978 га. кадастровий 
номер:4822783500:14:000:0045 укладеного  06 листопада 2015 року між Головним 
управлінням Держгеокадастру у Миколаївській області , в особі виконуючого 
обов’язки начальника Ільчанінової Наталії Іванівни та громадянином України  Наточій 
Едуардом  Дмитровичем   зареєстрованого  у Доманівському районному управлінні 
юстиції 18.12.2015року за №12632061 Доманівського району  Миколаївської області  та  
виклавши  його  в  новій  редакції  згідно Додатку . 
 

2. Доручити сільському голові Бабанській Н.В. укласти від імені сільської ради додаткову 
угоду до договору оренди землі згідно даного рішення . 
 

 3. Рекомендувати громадянином України  Наточію Едуарду  Дмитровичу  провести 
державну реєстрацію  змін до договору оренди землі у органі державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно після  підписання її сторонами. 
 

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 «18 » березня 2021 року   №  11                            VІ сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність гр.України 

Гедулян Сергію Вікторовичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку , господарських будівель та споруд 

 ( присадибна ділянка) із земель  комунальної  власності 
 в межах   с. Суха Балка  Мостівської сільської   ради . 
 

Розглянувши заяву гр. України Гедулян С.В. та керуючись ст. 7  Конституції України,  
ст.ст. 12,22,40,122,123  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 » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  
власність гр. України Гедулян Сергію Вікторовичу площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель житлової 
та громадської забудови (присадибна ділянка) комунальної власності населеного пункту с. 
Лідіївка вул. Садова, 44 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Гедулян С.В. замовити розробку Проекту землеустрою у суб’єкта 
господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що 
обумовлюються угодою сторін. 
 

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

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 « 18» березня  2021 року     №  12                                        VІ   сесія восьмого скликання       
 

           Про  надання   дозволу  на   розробку   Проекту 

 землеустрою щодо  відведення   земельної   ділянки у 

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

 гр. України Мошкову Віталію Сергійовичу із земель  
комунальної  власності  житлової  та громадської 
 забудови  в  межах  населеного  пункту с. Першотравнівка 

 Доманівського району Миколаївської оьласті . 
 

Розглянувши заяву гр. України  Мошкова Віталія Сергійовича 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», п. 3 Прикінцевих та Перехідних положень Закону 
України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності» 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  Мошкову Віталію 
Сергійовичу кадастровий номер: 4822783500:20:002:0009 із земель комунальної власності 
населеного пункту  с. Першотравнівка вул. Верхня, 14 в межах території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр.  Мошкову В. С. замовити  Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у суб`єкта господарювання , що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із чинним законодавством. 
 

3. Розроблений та погоджений відповідно до законодавства Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки подати до сільської ради  для розгляду та затвердження в 
установленому порядку. 
 

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 « 18» березня  2021 року     №  13                                        VІ   сесія восьмого скликання       
 

           Про  надання   дозволу  на   розробку   Проекту 

 землеустрою щодо  відведення   земельної   ділянки у 

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

 гр. України Пащенко Валентині Данилівні із земель  
комунальної  власності  житлової  та громадської 
 забудови  в  межах  населеного  пункту с. Миколаївка 

 Доманівського району Миколаївської оьласті . 
 

Розглянувши заяву гр. України  Пащенко Валентини Данилівни 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», п. 3 Прикінцевих та Перехідних положень Закону 
України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності» 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 Пащенко Валентині 
Данилівні  із земель комунальної власності населеного пункту  с. Миколаївка вул. Весела, 
29 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Рекомендувати гр. Пащенко В. Д. замовити  Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у суб`єкта господарювання , що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із чинним законодавством. 
 

3. Розроблений та погоджений відповідно до законодавства Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки подати до сільської ради  для розгляду та затвердження в 
установленому порядку. 
 

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 « 18» березня  2021 року     №  14                                        VІ   сесія восьмого скликання       
     

 

       Про надання дозволу на виготовлення Технічної 
документації  щодо встановлення (відновлення) меж 

 земельної ділянки для передачі у  власність гр. України 

Яковенко Любов Федорівні для будівництва та 

обслуговування житлового будинку , господарських будівель 

 та споруд ( присадибна ділянка) із земель комунальної власності 
 в межах   с. Мостове  Мостівської сільської   ради . 
 

Розглянувши заяву гр. України  Яковенко Любов Федорівни та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,40,122,  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 виготовлення Технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати  у  власність гр. 
України Яковенко Любов Федорівні площею - 0,2500 га. для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель житлової 
та громадської забудови (присадибна ділянка) комунальної власності населеного пункту с. 
Мостове вул. Ю. Гагаріна, 127 в межах території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр.  Яковенко Л. Ф. замовити технічну документацію щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є 
виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою 
сторін. 
 

3. Подати погоджену технічну документацію  на затвердження сесії сільської ради.  
 

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 « 18» березня  2021 року     №  15                                       VІ   сесія восьмого скликання       
     

 

       Про надання дозволу на виготовлення Технічної 
документації  щодо встановлення (відновлення) меж 

 земельної ділянки для передачі у  власність гр. України 

Римас Любов Йосипівні для будівництва та 

обслуговування житлового будинку , господарських будівель 

 та споруд ( присадибна ділянка) із земель комунальної власності 
 в межах   с. Мостове  Мостівської сільської   ради . 
 

Розглянувши заяву гр. України  Римас Любов Йосипівни та керуючись ст. 7  Конституції 
України,  ст.ст. 12,22,40,122,  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 виготовлення Технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати  у  власність гр. 
України  Римас Любов Йосипівні площею - 0,2500 га. для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель житлової 
та громадської забудови (присадибна ділянка) комунальної власності населеного пункту с. 
Мостове вул. Ю. Гагаріна, 127 в межах території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр.  Римас Л. Й. замовити технічну документацію щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із 
землеустрою згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджену технічну документацію  на затвердження сесії сільської ради.  
 

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 «18» березня 2021 року №  16                                             VІ сесія восьмого скликання       
 

              Про затвердження  Проекту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянам 

 України Цимбаліста А.Б., Мустачко М.С. для ведення  
особистого селянського господарства із земель комунальної 
 власності в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області. 
 

         Розглянувши заяви гр. України Цимбаліста А.Б., Мустачко М.С. 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, просторового планування, природних ресурсів та екології,  
Мостівська  сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
 

1. Затвердити  розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення  земельних 
ділянок та передати у власність гр. України (2 чол) : 
1. Цимбаліста Андрію Богдановичу кадастровий номер 4822780500:10:000:0082- 2,0000 га; 
2. Мустачко Миколі Степановичу кадастровий номер 4822780500:10:000:0083- 2,0000 га; 
пасовищ А.01.03 - для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населеного пункту на 
території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати громадян України (2чол.) зареєструвати право власності на вказану земельну 
ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
 

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 «18» березня  2021 року   №  17                                  VІ  сесія восьмого скликання       
 

   Про надання дозволу на розробку Технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж 

земельних ділянок(паїв) в натурі (на місцевості)  гр. України  
Гирину Дмитру Олександровичу для подальшого надання 

 у власність для  ведення товарного сільськогосподарського 

 виробництва в межах території Мостівської сільської   ради  
 Миколаївської оьласті. 
 

         Розглянувши заяву гр. України Гирина Дмитра Олександровича та керуючись 
ст.13, 14, 144  Конституції України,   статей 22, 25,55, 59 Закону України « Про 
землеустрій», на підставі п. 36 частини 1 ст. 26, 31, 33 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні », статей 13, 25, 51 Закону України «Про оцінку земель», статей 
3, 5, 9 Закону України «Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток(паїв)» пунктів 16, 17 розділу Х Земельного кодексу України,  
Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл громадянину України Гирину Дмитру Олександровичу на розробку 
Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної 
ділянки (паю) в натурі (на місцевості) у власність розміром та по вартості рівну 
середньому земельному паю 7,72  умовних кадастрових гектарів визначених Схемою 
поділу земель колективної власності КСП «ім. Крупської»  згідно сертифікату  на право на 
земельну частку (пай): 
      - МК № 0198256 виданий Доманівською райдержадміністрацією, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Мостівської (бувшої 
Козубівської) сільської ради  Миколаївської області . 
2. Рекомендувати гр. України Гирину Дмитру Олександровичу замовити в землевпорядній 
організації  розробку Технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення ) меж земельних ділянок(паїв) в натурі (на місцевості)   
      а) земельна ділянка кадастровий номер 4822782000:04:000:0082 площею – 6,3427 га. 
ріллі,  
згідно з Технічною Документацією зі складання державних актів на право приватної 
власності на землю  рівну середньому земельному паю – 7,72 умовних кадастрових 
гектарів у відповідності з вартістю та складом угідь, визначених Схемою поділу земель  

колективної власності КСП ім. Крупської для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області. 



3. Розроблену Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) 
меж земельних ділянок(паїв) в натурі (на місцевості)  подати   на затвердження сесії 
сільської ради. 
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 « 18 » березня  2021 року №  18                                      VI  сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Тіфу Людмилі Миколаївні в  оренду для ведення  
городництва  із земель сільськогосподарського призначення  
комунальної власності в межах с. Івано-Федорівка Мостівської 
сільської ради. 
 

      Розглянувши заяву гр. України Тіфу Людмили Миколаївни та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст.12,22,40,122,123  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 » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр. України Тіфу Людмилі Миколаївні  орієнтовною площею  1,00 га ріллі в  оренду для 
ведення городництва терміном на 20 років за адресою: с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 35  

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

2. Зобов’язати гр.Тіфу Л.М. замовити у місячний термін розробку Проекту землеустрою у 
суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

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 «18» березня 2021 року   № 19                          VІ сесія восьмого скликання       
 

     Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  в оренду гр. України 

Гедулян Сергію Вікторовичу  для городництва із земель 

комунальної власності в межах   с. Лідіївка 

Мостівської сільської   ради Доманівського району  
Миколаївської області . 
 

            Розглянувши заяву гр. України Гедулян С.В. та керуючись ст. 7  Конституції 
України,  ст.ст. 12,22,36,122,124  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 гр. 
України Гедулян Сергію Вікторовичу орієнтовною площею 0,1500 га в оренду для 
городництва терміном на 49 років із земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення населеного пункту с. Лідіївка вул. Садова, 44 в межах території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Гедулян С.В. 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. 
 

3. Подати погоджений проект землеустрою на затвердження сесії сільської ради та 
зобов’язати гр. Гедулян С.В. укласти та  зареєструвати договір оренди  на вказану 
земельну ділянку у органі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
 

4. Копію Витягу на право користування земельною ділянкою надати землевпоряднику 
сільської ради для внесення відомостей до земельно-облікових документів.  
 

5. 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 « 18 » березня 2021 року № 20                                  VI сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Гавриленку Володимиру Анатолійовичу  в  оренду для ведення  
городництва  із земель сільськогосподарського призначення  
комунальної власності в межах с. Івано-Федорівка Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

      Розглянувши заяву гр. України Гавриленка Володимира Анатолійовича та 
керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст.12,22,40,122,123  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 » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр. України Гавриленку Володимиру Анатолійовичу  орієнтовною площею  9,00 га 
ріллі в  оренду для ведення городництва терміном на 20 років із земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах населеного пункту с. 
Івано-Федорівка вул. Ясна, 37 в межах території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати гр. Гавриленка В.А. замовити у місячний термін розробку Проекту 
землеустрою у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

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 « 18 » березня  2021 року №  21                                       VI  сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Михайлуці Оксані Олександрівні в  оренду для ведення  
городництва  із земель сільськогосподарського призначення  
комунальної власності в межах с. Олександрівка Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

      Розглянувши заяву гр. України Михайлуци Оксани Олександрівни та керуючись ст. 
7  Конституції України,  ст.ст.12,22,40,122,123  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 » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр. України Михайлуці Оксані Олександрівні орієнтовною площею  2,00 га ріллі в  
оренду для ведення городництва терміном на 20 років за адресою: с. Олександрівка, вул. 
Миру, 27  із земель  сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах  
території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати гр. Михайлуцу О.О. замовити у місячний термін розробку Проекту 
землеустрою у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

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 « 18 » березня 2021 року №  22                                 VI сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Коваль Вадиму Володимировичу  в  оренду для ведення  
городництва  із земель сільськогосподарського призначення  
комунальної власності в межах с. Івано-Федорівка Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

      Розглянувши заяву гр. України Коваль Вадима Володимировича та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст.12,22,40,122,123  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 » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр. України Коваль Вадиму Володимировичу  орієнтовною площею  9,00 га ріллі в  
оренду для ведення городництва терміном на 20 років із земель  сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в межах населеного пункту с. Івано-Федорівка вул. 
Ясна, 35 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати гр. Коваль В.В. замовити у місячний термін розробку Проекту землеустрою 
у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

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 « 18» березня  2021 року     № 23                                      VІ   сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Мошкову Віталію Сергійовичу  оренду для   
городництва  із земель комунальної власності в межах 

с. Першотравнівка  Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 
 

        Розглянувши заяву гр. України  Мошкова Віталія Сергійовича    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 гр. 
України   Мошкову Віталію Сергійовичу     орієнтовною площею –  0,9101 га. ріллі в  
оренду для  городництва терміном на 49 років кадастровий номер: 
4822783500:20:002:0010 із земель   комунальної власності сільськогосподарського 
призначення населеного пункту с. Першотравнівка вул. Верхня, 14 в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати гр.  Мошкову В. С.  замовити  у місячний термін розробку Проекту 
землеустрою у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

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 « 18» березня  2021 року     № 24                                       VІ   сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Пащенко Валентині Данилівні  оренду для   
городництва  із земель комунальної власності в межах 

с. Миколаївка  Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 
 

        Розглянувши заяву гр. України   Пащенко Валентини Данилівни  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 гр. 
України   Пащенко Валентині Данилівні     орієнтовною площею – 0,40 га. ріллі в  оренду 
для  городництва терміном на 49 років із земель   комунальної власності 
сільськогосподарського призначення населеного пункту с. Миколаївка вул. колгоспна, 
29а в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Зобов’язати гр. Пащенко В. Д.  замовити  у місячний термін розробку Проекту 
землеустрою у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

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 « 18» березня  2021 року     №  25                                      VІ   сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Веремейчук Світлані Богданівні  оренду для   
городництва  із земель комунальної власності в межах 

с. Миколаївка  Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 
 

        Розглянувши заяву гр. України Веремейчук Світлани Богданівни   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 гр. 
України    Веремейчук Світлані Богданівні     орієнтовною площею – 0,50  га. ріллі в  
оренду для  городництва терміном на 49 років із земель   комунальної власності 
сільськогосподарського призначення населеного пункту с. Миколаївка вул. Колгоспна, 
15 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Зобов’язати гр. Веремейчук С. Б.  замовити  у місячний термін розробку Проекту 
землеустрою у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

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 « 18» березня  2021 року     №  26                                        VІ   сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Левченко Сергію Івановичу в оренду для   
городництва  із земель комунальної власності в межах 

с. Миколаївка  Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 
 

        Розглянувши заяву гр. України Левченко Сергія Івановича  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 гр. 
України   Левченко Сергію Івановичу    орієнтовною площею – 0,20 га. ріллі в  оренду для  
городництва терміном на 49 років із земель   комунальної власності 
сільськогосподарського призначення населеного пункту с. Миколаївка вул. Ставкова, 
19а в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Зобов’язати гр. Левченко С. І.  замовити  у місячний термін розробку Проекту 
землеустрою у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

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 « 18» березня  2020 року     №  27                                VІ сесія восьмого скликання       
 

   Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність гр.  
України  Яковенко Любов Федорівні для  
садівництва із земель сільськогосподарського  
призначення  комунальної власності в  с. Мостове  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

       Розглянувши заяву гр. України Яковенко Любов Федорівни та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,35,122,  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 виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України Яковенко Любов Федорівні   площею -0,12 га.  (код згідно КВЦПЗ – 16.00)   

для садівництва із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в с. Мостове 
вул. Івана Федорова , 84а на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр.Яковенко Л.Ф.  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. 
 

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

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 « 18» березня  2021 року     №  28                                       VІ   сесія восьмого скликання       
     

          Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність гр.  
України  Римас Любов Йосипівні для  
садівництва із земель сільськогосподарського  
призначення  комунальної власності в  с. Мостове  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

       Розглянувши заяву гр. України  Римас Любов Йосипівни та керуючись ст. 7  Конституції 
України,  ст.ст. 12,22,35,122,  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 виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України   Римас Любов Йосипівні площею -0,12 га.  (код згідно КВЦПЗ – 16.00)   для 
садівництва із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в с. Мостове 
вул. Ю Гагаріна  , 127а на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Римас Л. Й. 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. 
 

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

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 « 18» березня 2021 року     № 29                 VІ   сесія восьмого скликання             
 

               Про надання дозволу на розробку 
Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
фермерського господарства членам С(Ф)Г 
«Надія»  

 

    Розглянувши заяву члена С(Ф)Г «Надія», щодо відведення безоплатно у 
приватну власність земельнки ділянки із земель, що знаходяться в користуванні С(Ф)Г 
«Надія», відповідно до статтей 15-1, 22,31,32,118,121,122 Земельного кодексу України, 
ст.25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про фермерське господарство 
», керуючись пунктами 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність у розмірі земельної частки (паю) 8,64 умовних гектар із земельної 
ділянки, загальною площею 11,94 га. ріллі, яка перебуває в оренді 
селянського(фермерського) господарства СФГ «Надія», в особі голови господарства 
Фізільченка Олега Віталійовича кадастровий номер 4822783500:03:000:0100 , для 
ведення фермерського господарства.   
 

2. Передати у власність члену селянського(фермерського) господарства «Надія»– 

гр. України Ганич Інні Олегівні 
 

  3.  Погоджений проект землеустрою, за наявності витягів з Державного земельного 
кадастру, подати до Мостівської сільської ради на затвердження. 
 

 4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, містобудування, екології , охорони навколишнього природного 
середовища.  

 

ПІДСТАВА: заява громадянки, копія договору оренди землі , копії 
правовстановлюючих документів С(Ф)Г «Надія». 

 

 

 

 

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 «18» березня 2021 року     №  30                                                   VІ  сесія восьмого скликання       
 

   Про надання  дозволу  на  розробку  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність гр. України 

Панфілову Віталію Ігоровичу  для  ведення особистого  
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Панфілова В.І. 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 » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області 
№6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок державної власності у 
комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології,  
Мостівська  сільська рада 

в и р і ш и л а: 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 
площею 2,0000 га  пасовищ  для ведення особистого селянського господарства у  власність гр. 
України Панфілову Віталію Ігоровичу із земельної ділянки площею 9,9268 га з  кадастровим 
номером 4822784400:13:000:0119 із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності (землі запасу) за межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Панфілову В.І. 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. 
 

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

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 « 18 » березня  2021 року №  31                                                   VI сесія восьмого скликання       
       

    Про надання  дозволу  на  виготовлення                                                                                               
Проекту землеустрою щодо відведення  земельних                                                                                               
ділянок  у  власність  гр. України  (6 чол) для ведення особистого 

селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
           

        Розглянувши заяви гр. України Горбатюк Ю.Г.,Тищенко Т.І.,Тищенко О.А., 
Скоробагатько Ж.А., Грищенко С.О., Грищенко Р. С.  та керуючись ст. 7  Конституції України,  
ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  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 » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області 
№6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок державної власності у 
комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології,  
Мостівська  сільська рада 

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

ділянок площею по 2,00 га  пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 16.00)  для ведення особистого 
селянського господарства у  власність гр. України (6чол) 

1. Горбатюк Юлії Генадіївні - 2,00 га пасовищ; 
2. Тищенко Тетяні Іванівні   – 2,00 га пасовищ 

3. Тищенко Олексію Анатолійовичу  - 2,00 га пасовищ; 
4. Скоробагатько Жанні Андріївні– 2,00 га пасовищ; 
5. Грищенко Сергію Олеговичу – 2,00 га пасовищ 

6. Грищенко Руслану Сергійовичу  – 2,00 га пасовищ 

із земельної ділянки площею 13,5831 га з кадастровим номером 
4822780500:07:000:0047  із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності (землі запасу) за межами населеного пункту на території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

2. Рекомендувати гр. (6 чол) 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. 
3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
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 «18 » березня 2021 року №  32                                                   VI сесія восьмого скликання       
 

    Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність гр. України                                                                      
Дим’янець Світлані Володимирівні  для ведення особистого                                                                           
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Дим’янець Світлани Володимирівни  та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  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 » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 
ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України  Дим’янець Світлані Володимирівні   кадастровий номер 
4822780500:11:000:0151 площею 2,00 га пасовища (код згідно КВЦПЗ –16,00) для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності (землі запасу) за межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Дим’янець С.В. 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. 
 

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

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 « 18 » березня  2021 року №  33                                                      VI сесія восьмого скликання       
       

    Про надання  дозволу  на  виготовлення                                                                                               
Проекту землеустрою щодо відведення  земельних                                                                                               
ділянок  у  власність  гр. України  (2 чол) для ведення особистого 

селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
           

        Розглянувши заяву гр. України  Сич Ольги Олександрівни та Гатман Ірини Сергіївни  та 
керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  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 » згідно Наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу 

земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації 
постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового 
планування, природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада 

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

ділянок площею по 2,00 га  пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 16.00)  для ведення особистого 
селянського господарства у  власність гр. України (2чол) 

1. Сич Ользі Олександрівні  - 2,00 га пасовищ; 
2. Гатман Ірині Сергіївні   – 2,00 га пасовищ; 

із земельної ділянки площею 101,9775 га з кадастровим номером 
4822780500:01:000:0055  із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності (землі запасу) за межами населеного пункту на території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

2. Рекомендувати гр. (2 чол) 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. 
3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
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 «18 » березня 2021 року №  34                                                    VI сесія восьмого скликання       
 

    Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність гр. України                                                                      
Гатман Генадію Борисовичу  для ведення особистого                                                                           
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Гатман Генадія Борисовича та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  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 » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 
ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України  Гатман Генадію Борисовичу   кадастровий номер 4822780500:02:000:0072 

площею 2,00 га пасовища (код згідно КВЦПЗ –16,00) для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) 
за межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Гатман Г.Б. 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. 
 

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

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 « 18 » березня  2021 року №  35                                                    VI сесія восьмого скликання       
       

    Про надання  дозволу  на  виготовлення                                                                                               
Проекту землеустрою щодо відведення  земельних                                                                                               
ділянок  у  власність  гр. України  (2 чол) для ведення особистого 

селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
           

        Розглянувши заяву гр. України Горбатюка Івана Михайловича та Горбатюк Ольги 
Григорівни  та керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  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 » згідно Наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу 
земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації 
постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового 
планування, природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада 

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

ділянок площею по 2,00 га  пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 16.00)  для ведення особистого 
селянського господарства у  власність гр. України (2чол) 

1.Горбатюк Івану Михайловичу  - 2,00 га пасовищ; 
2.Горбатюк Ользі Григорівні   – 2,00 га пасовищ; 

із земельної ділянки площею 5,1100 га з кадастровим номером 4822780500:08:000:0029  

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) за 
межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області . 

2. Рекомендувати гр. (2 чол) 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. 
3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
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 «18 » березня 2021 року №  36                                                     VI сесія восьмого скликання       
 

    Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність гр. України                                                                      
Камінському Дмитру Віореловичу для ведення особистого                                                                           
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Камінського Дмитра Віореловича та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  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 » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 
ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України Камінському Дмитру Віореловичу кадастровий номер 
4822780500:01:000:0055 площею 2,00 га пасовища (код згідно КВЦПЗ –16,00) для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності (землі запасу) за межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Камінському Д.В. 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. 
 

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

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 «18 » березня 2021 року № 37                                                     VI сесія восьмого скликання       
 

    Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність гр. України                                                                      
Гресь Данилу Миколайовичу для ведення особистого                                                                           
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Гресь Данила Миколайовича та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  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 » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 
ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України  Гресь Данилу Миколайовичу  кадастровий номер 4822780500:11:000:0148 

площею 2,00 га пасовища (код згідно КВЦПЗ –16,00) для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) 
за межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Гресь Д.М. 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. 
 

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

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 « 18 » березня  2021 року №  38                                                    VI сесія восьмого скликання       
       

    Про надання  дозволу  на  виготовлення                                                                                               
Проекту землеустрою щодо відведення  земельних                                                                                               
ділянок  у  власність  гр. України  (2 чол) для ведення особистого 

селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
           

        Розглянувши заяву гр. України  Калугер Марії Костянтинівні та Калугер Октавіані 
Вя’чеславівні  та керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  

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 » згідно Наказу 
Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 
року « Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та 
враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, 
архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада 

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

ділянок площею по 2,00 га  пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 16.00)  для ведення особистого 
селянського господарства у  власність гр. України (2чол) 

1. Калугер Марії Костянтинівні  - 2,00 га пасовищ; 
2. Калугер Октавіані В’ячеславівні   – 2,00 га пасовищ; 

із земельної ділянки площею 9,5594 га з кадастровим номером 4822780500:11:000:0115  

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) за 
межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області . 

2. Рекомендувати гр. (2 чол) 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. 
3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
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 « 18 »березня 2021 року   №  39                                 VI сесія восьмого скликання       
 

            Про надання дозволу на виготовлення Технічної 
документації  щодо встановлення (відновлення) меж 

 земельної ділянки для передачі у  власність громадянці  
України Драган Варварі Степанівні для будівництва  
та обслуговування житлового будинку , господарських будівель 

 та споруд ( присадибна ділянка) із земель комунальної власності 
 в межах с.Олександрівка  Мостівської сільської   ради . 
                  

         Розглянувши заяву громадянки України Драган Варвари Степанівни та керуючись 
ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,40,122,123  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 » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення Технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж  земельної ділянки для передачі  у  власність громадянці України           
Драган Варварі Степанівні орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель житлової 
та громадської забудови (присадибна ділянка) комунальної власності населеного пункту 
с.Олександрівка вул. 1-го Травня, буд. 3 в межах території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області . 
2. Рекомендувати громадянці Драган В.С. замовити технічну документацію щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є 
виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою 
сторін. 
3. Подати погоджену технічну документацію  на затвердження сесії сільської ради.  
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 «18» березня 2021 року № 40                                            VІ  сесія восьмого скликання       
 

      Про затвердження  Проекту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянам 

 України 6 (чол.)для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності в межах 

 території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області. 
 

Розглянувши заяви гр. України Коваль С.А., Карп В.І., Кірку Г.Я., Лемешко Т.І.,Кротюк А.В. 
та Щур Н.І. та керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  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, просторового планування, 
природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити  розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення  земельних 
ділянок та передати у власність гр. України (6 чол) : 
1. Карп Веронікі Іванівні кадастровий номер 4822780500:11:000:0153- 1,3000 га; 
2. Коваль Сніжані Андріївні кадастровий номер 4822780500:11:000:0154- 1,3000 га; 
3.Кірку Георгію Яковлевичу кадастровий номер 4822780500:11:000:0155- 1,3000 га; 
4. Лемешко Тетяні Іванівні кадастровий номер 4822780500:11:000:0156- 1,3000 га; 
5.Кротюк Аллі Вікторівні кадастровий номер 4822780500:11:000:0157- 1,3000 га; 
6.Щур Надії Іванівні кадастровий номер 4822780500:11:000:0158- 1,3000 га; 
  пасовищ А.01.03 - для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населеного пункту на 
території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати громадян України (6 чол.) зареєструвати право власності на вказану земельну 
ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
 

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 « 18» березня  2021 року     № 41                      VІ   сесія восьмого скликання      
 

     Про затвердження  Проектів землеустрою щодо 

 відведення земельних ділянок  у  власність гр. 
України (4 чол.)     для ведення особистого  
селянського  господарства 

 в межах території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

          Керуючись ст. 13, 14  Конституції України,  ст.ст. 12,122,186  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, просторового 
планування, природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
 

1. Затвердити розроблені та погоджені  Проекти землеустрою щодо відведення  земельних 
ділянок та передати у  власність гр. України: 
  1.1  Склярук Анатолію Петровичу кадастровий номер 4822783500:23:003:0003 площею – 

2,0 га. ріллі;     
  1.2  Флакей Миколі Миколайовичу кадастровий номер 4822783500:23:004:0003 площею 
– 2,0 га. ріллі;     
  1.3  Флакей Наталії Анатоліївні кадастровий номер 4822783500:23:004:0002 площею – 

2,0 га. ріллі;     
  1.4  Флакей Тетяні Миколаївні кадастровий номер 4822783500:23:004:0001 площею – 2,0 

га. ріллі;     
А.01.03 - для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності с. Шевченко в межах  
території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
2. Зобов’язати гр. України (4 чол.) у місячний термін зареєструвати право власності на 
вказані земельні ділянки у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3. 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 « 18» березня  2021 року     №  42                                        VІ   сесія восьмого скликання      
 

     Про затвердження  Проектів землеустрою щодо 

 відведення земельних ділянок  у  власність гр. 
України (5 чол.)     для ведення особистого  
селянського  господарства 

 в межах території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

          Керуючись ст. 13, 14  Конституції України,  ст.ст. 12,122,186  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 » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 
ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
 

1. Затвердити розроблені та погоджені  Проекти землеустрою щодо відведення  земельних ділянок 
та передати у  власність гр. України: 
      1.1 Савченко Галині Володимирівні кадастровий номер 4822783500:07:000:0067 площею – 2,0 

га. пасовищ;  
     1.2 Гриневич Миколі Миколайовичу кадастровий номер 4822780500:05:000:0071 площею – 2,0 

га. пасовищ;  
      1.3 Гриневич Аллі Петрівні  кадастровий номер 4822780500:05:000:0072 площею – 2,0 га. 
пасовищ;  
      1.4 Висоцькому Юрію Зауровичу кадастровий номер 4822783500:14:000:0144 площею – 2,0 га. 
пасовищ; 
      1.5 Кучміль Наталії Петрівні кадастровий номер 4822783500:01:000:0216 площею – 2,0 га. 
ріллі;     
А.01.03 - для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності  в межах  території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області . 
2. Зобов’язати гр. України (5 чол.) у місячний термін зареєструвати право власності на вказані 
земельні ділянки у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3. 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 «18» березня 2021 року № 43                                             VІ  сесія восьмого скликання       
 

      Про затвердження  Проекту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянам 

 України 3 (чол.)для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності в межах 

 території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області. 
 

        Розглянувши заяви гр. України Корнукій О.В., Корнукій О.В. та Мустафаєвої Н.В. та 
керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  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, просторового планування, природних 

ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада: 
   в и р і ш и л а:  

 

1. Затвердити  розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення  земельних 
ділянок та передати у власність гр. України (3 чол) : 
1. Корнукій Олені Вікторівні  кадастровий номер 4822784400:09:000:0075- 2,0000 га; 
2.Корнукій Олександру Володимировичу кадастровий номер 4822784400:09:000:0076- 1,5506 

га; 
3. Мустафаєвій Наталії Володимирівні кадастровий номер 4822784400:09:000:0077- 1,5506 га; 
ріллі А.01.03 - для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності за межами населеного пункту на території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати громадян України (3 чол.) зареєструвати право власності на вказану земельну 
ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
 

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 «18» березня 2021 року №  44                                            VІ  сесія восьмого скликання       
 

      Про затвердження  Проекту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянам 

 України 5 (чол.)для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності в межах 

 території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області. 
 

Розглянувши заяви гр. України Ярошенко В.А.,Ярошенко Т.М., Ярошенко О.А., Бобилєва В.В., 
та Буряченко Г.М. та керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  

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, 
просторового планування, природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
 

1. Затвердити  розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення  земельних 
ділянок та передати у власність гр. України (5 чол) : 
1. Ярошенко Владиславу Анатолійовичу кадастровий номер 4822784400:15:000:0115- 2,0000 га; 
2. Ярошенко Тетяні Миколаївні кадастровий номер 4822784400:15:000:0114- 2,0000 га; 
3.Ярошенко Олександру Анатолійовичу кадастровий номер 4822784400:15:000:0113- 2,0000 га; 
4. Бобилєвій Вікторії Віталіївні кадастровий номер 4822784400:15:000:0112- 2,0000 га; 
5.Буряченко Галині Миколаївні кадастровий номер 4822784400:15:000:0111- 2,0000 га; 
пасовищ А.01.03 - для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населеного пункту на 
території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати громадян України (5 чол.) зареєструвати право власності на вказану земельну 
ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
 

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 «18» березня 2021 року №  45                                              VІ  сесія восьмого скликання       
 

  Про затвердження  Проекту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність гр. 
України Радєвій Галині Олександрівні 
для ведення особистого селянського  господарства 

 в межах території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

         Розглянувши заяву гр. України Радєвої Г.О. 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, просторового планування, природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада: 

 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передати у  власність гр. України  Радєвій Галині Олександрівні кадастровий номер 
4822784400:13:000:0181 площею 2,0000 га пасовищ А.01.03 - для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  за межами 
населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Зобов’язати гр. Радєву Г.О. у місячний термін зареєструвати право власності на вказану 
земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

3. 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 «18» березня 2021 року №  46                                              VІ  сесія восьмого скликання       
 

  Про затвердження  Проекту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність гр. 
України Cвітому Миколі Павловичу  
для ведення особистого селянського  господарства 

 в межах території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

         Розглянувши заяву гр. України Світого М.П. 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, просторового планування, природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада: 

 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передати у  власність гр. України  Світому Миколі Павловичу кадастровий номер 
4822784400:12:000:0139 площею 2,0000 га пасовищ А.01.03 - для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  за межами 
населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Зобов’язати гр. Світого М.П. у місячний термін зареєструвати право власності на вказану 
земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

3. 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 «18 » березня  2021 року №  47                                                     VI сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельних ділянок  у  власність                                                                                              
гр. України (2 чол)  для ведення особистого 

селянського  господарства в межах території 
Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

 Керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  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 » згідно Наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу 
земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації 
постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового 
планування, природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений  Проект землеустрою щодо відведення  земельних 
ділянок та передати у власність гр. України (2 чол)                                                                                              
1.Максименко Марині Іванівні - 4822780500:06:000:0023  площею 2,00 га пасовищ;                                                                          
2.Пшеницькому Сергію Петровичу - 4822780500:11:000:0150 площа 2,00 га пасовищ;                                 
А.16.00 - для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності (землі запасу) за межами населеного пункту на території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати  гр. України (2 чол) в місячний термін зареєструвати право власності на вказані 
земельні ділянки Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

3. Копію Витягу на право власності на земельні ділянки 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 « 18» березня  2021 року     № 48                                 VІ   сесія восьмого скликання      
 

     Про затвердження  Проекту землеустрою щодо 

 відведення земельних ділянок  у  власність гр. 
України (2 чол.)     для ведення особистого  
селянського  господарства 

 в межах території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

          Керуючись ст. 13, 14  Конституції України,  ст.ст. 12,122,186  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, просторового 
планування, природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада: 
     ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити розроблений та погоджений  Проект землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок та передати у  власність гр. України: 
  1.1  Заіц Дарії Максимівні кадастровий номер 4822783500:03:000:0150 площею – 2,0 га. 

пасовищ;     

  1.2  Плахтєєву Нікіті Павловичу кадастровий номер 4822783500:03:000:0151 площею – 

2,0 га. пасовищ.     
 А.01.03 - для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах  території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
2. Зобов’язати гр. України (2 чол.) у місячний термін зареєструвати право власності на 
вказані земельні ділянки у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3. 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 « 18 » березня 2021 року №  49                                                 VI сесія восьмого скликання       
 

    Про затвердження  Проекту землеустрою                                                                                                            
щодо відведення земельних  ділянок  в  оренду                                                                                                      
гр. України (5чол)  для ведення городництва  із                                                                                                     
земель  комунальної власності в межах с.Івано-Федорівка                                                                                 
на території  Мостівської сільської ради                                                                                          
Доманівського району Миколаївської області . 
  

                  

        Керуючись ст. 13, 14 Конституції України,  ст.ст.12,122,186  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та 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. Затвердити розроблений та погодженний Проект землеустрою щодо відведення  земельних 
ділянок в оренду   гр.України  (5 чол)  та передати у власність :                                                                                                    
1.Бутнарчук Наталії  Григорівні 4822780500:19:001:0001 площею 3,2223 га ріллі;                                                                     
2. Бутнарчук Наталії Григорівні4822780500:19:002:0001 площею 2,0000 га ріллі;                                                   
3. Скоробагатько Жанні Андріївні 4822780500:19:002:0004  площею 0,7433 га ріллі;                                                
4.Тіфу Макарію Георгійовичу  4822780500:19:002:0002 площею 1,0425 га ріллі;                                             
5. Тіфу Макарію Георгійовичу  4822780500:19:001:0003 площею 0,9342 га ріллі;                                                                     
 

01.07  -  для ведення городництва терміном на 20 років із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в межах населеного пункту с.Івано-Федорівка                                 
на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2.  Зобов’язати гр. України (5 чол)  укласти та зареєструвати договора оренди на вказані земельні 
ділянки  у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно . 
 

3. Копію Витягу на право оренди 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 «18 » березня 2021 року  № 50                                                 VІ  сесія восьмого 
скликання        

с. Мостове 

 

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

Дзюрко Раїсі Леонідівні  для городництва 

 із земель комунальної власності в межах  с. Суха Балка 

 вул. Польова, 19 на території  Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської  області .           
 

     Керуючись ст. 7 Конституції України,  ст.ст.12,36,122,186  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та 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. Затвердити розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. України Дзюрко Раїсі Леонідівні кадастровий номер  
4822784400:16:005:0002 площею – 0,6982 га ріллі для городництва терміном на 20 років із 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах с. Суха Балка  
вул. Польова, 19  на території  Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської  області .            
 

2. Зобов’язати гр. Дзюрко Р.Л. укласти та  зареєструвати договір оренди  на вказану 
земельну ділянку у органі Державного реєстру речових прав на майно. 
 

3. Копію Витягу на право користування земельною ділянкою надати землевпоряднику 
сільської ради для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконання 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 «18 » березня 2021 року  № 51                                                 VІ  сесія восьмого 
скликання        

с. Мостове 

 

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

Руденкову Володимиру Андрійовичу  для городництва 

 із земель комунальної власності в межах  с. Суха Балка 

 вул. Польова, 19-а на території  Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської  області .           
 

     Керуючись ст. 7 Конституції України,  ст.ст.12,36,122,186  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та 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. Затвердити розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. України Руденкову Володимиру Андрійовичу 

кадастровий номер  4822784400:16:005:0003 площею – 0,4678 га ріллі для городництва 
терміном на 20 років із земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення в межах с. Суха Балка  вул. Польова, 19-а  на території  Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської  області .            
 

2. Зобов’язати гр. Руденкову В.А. укласти та  зареєструвати договір оренди  на вказану 
земельну ділянку у органі Державного реєстру речових прав на майно. 
 

3. Копію Витягу на право користування земельною ділянкою надати землевпоряднику 
сільської ради для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконання 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 «18 » березня 2021 року  № 52                       VІ  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

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

Паламарчук Наталії Миколаївні для городництва 

 із земель комунальної власності в межах  с. Суха Балка 

 вул. Соснова, 2-а на території  Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської  області .           
 

     Керуючись ст. 7 Конституції України,  ст.ст.12,36,122,186  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та 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. Затвердити розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. України Паламарчук Наталії Миколаївні кадастровий 
номер  4822784400:16:014:0003 площею – 0,3766 га ріллі для городництва терміном на 40 

років із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах с. 
Суха Балка  вул. Соснова, 2-а  на території  Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської  області .            
 

2. Зобов’язати гр. Паламарчук Н.М. укласти та  зареєструвати договір оренди  на вказану 
земельну ділянку у органі Державного реєстру речових прав на майно. 
 

3. Копію Витягу на право користування земельною ділянкою надати землевпоряднику 
сільської ради для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконання 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 «18 » березня 2021 року  № 53                               VІ  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

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

 Шевчик Світлані Євгеніївні для городництва 

 із земель комунальної власності в межах  с. Суха Балка 

 вул. Соснова, 4  на території  Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської  області .           
 

     Керуючись ст. 7 Конституції України,  ст.ст.12,36,122,186  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та 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. Затвердити розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. України Шевчик Світлані Євгеніївні кадастровий номер  
4822784400:16:014:0002 площею – 0,4749 га ріллі для городництва терміном на 40 років із 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах с. Суха Балка  
вул. Соснова,4  на території  Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської  області .            
 

2. Зобов’язати гр. Шевчик С.Є. укласти та  зареєструвати договір оренди  на вказану 
земельну ділянку у органі Державного реєстру речових прав на майно. 
 

3. Копію Витягу на право користування земельною ділянкою надати землевпоряднику 
сільської ради для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконання 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 « 18» березня  2021 року     № 54                                       VІ   сесія восьмого скликання       
с. Мостове 

 

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

Пономаренку Петру Миколайовичу, Пономаренко 

 Світлані Георгіївні для городництваіз земель комунальної 
 власності в межах  с. Першотравнівка  в межах території    
 Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської  області .           
 

     Керуючись ст. 13, 14 Конституції України,  ст.ст.12,122,186  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та 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. Затвердити розроблені та погоджені Проекти землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок гр. України: 
    1.  Пономаренку Петру Миколайовичу  площею – 0,4130 га. кадастровий номер 
4822783500:20:002:0008 Першотравнівка  вул. Річна, 11; 
     2. Пономаренку Петру Миколайовичу  площею – 0,7000 га. кадастровий номер 
4822783500:20:002:0011 Першотравнівка  вул. Верхня, 20-а; 
     3. Пономаренко Світлані Георгіївні  площею – 0,2500 га. кадастровий номер 
4822783500:20:001:0004 Першотравнівка  вул. Верхня, 4; 
 в оренду  для городництва терміном на 20 років із земель комунальної власності в межах  
с. Першотравнівка   на території  Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської  області .  
 

2. Зобов’язати гр. Пономаренка П. М., Пономаренко С.Г. у місячний термін зареєструвати 
право власності на вказану земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на 
нерухоме майно. 
         

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

4. Контроль за виконання 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 «18» березня 2021 року  № 55                                       VI сесія восьмого скликання        
 

      Про  затвердження  Проекту землеустрою щодо  
 відведення земельної ділянки в оренду   
ФГ «Еліпс-Н» в особі голови Наврузалієвої Людмилі Олександрівні                                                                  
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва                                                                       
із земель комунальної власності  
в межах  території Мостівської сільської ради .                                                                       
 

 Розлянувши заяву ФГ «Еліпс-Н» Наврузалієвої Л.О. та  керуючись ст. 7  Конституції 
України,  ст.ст. 12,22,40,122,123  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 » Мостівська  сільська рада: 
 

в и р і ш и л а: 
 

1.Затвердити розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (під складськими приміщеннями) ФГ «Еліпс-Н» в особі голови 
Наврузалієвої Людмили Олександрівни                                                                                                        
кадастровим номером  4822780500:12:001:0002 площею 0,183га;                                                                  
кадастровим номером  4822780500:12:001:0001 площею 0,9858га;                                                                 
в оренду терміном на 49 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва                                                                     
із земель комунальної власності за межами населеного пункту  території Мостівської 
сільської ради . 
 

2. Зобов’язати голову ФГ «Еліпс-Н» Наврузалієву Л.О. укласти договір оренди земельних 
ділянок  із сільською радою та  зареєструвати право оренди в установленому законом  
порядку. 
 

3. Контроль за виконання 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 « 18» березня  2021 року     № 56                                       VІ   сесія восьмого скликання       
с. Мостове 

 

      Про затвердження Проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду гр.  
України Левченко Олені Богданівні для сінокосіння  
та випасання худоби із земель 

 сільськогосподарського призначення  в межами  території 
Мостівської сільської   ради Доманівського району 

Миколаївської області. 
 

 Керуючись ст.13, 14  Конституції України,  ст.ст. 12,22,34,122,186  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 » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 
ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити  Проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в оренду гр. України    
Левченко Олені Богданівні для сінокосіння та випасання худоби код КВЦПЗ -01.08  кадастровий 
номер 4822783500:14:000:0147 площею – 0,5520 га. пасовищ терміном на 20 років із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області 
 

2. Зобов’язати гр. Левченко О. Б. у місячний термін зареєструвати право власності на вказану 
земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

3. Копію договору оренди 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 «18» березня  2021 року  № 57                                       VІ сесія восьмого скликання        
 

 

       Про  затвердження  технічної  документації  землеустрою 

 щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок 

в натурі (на місцевості)  гр. України (2 чол) та передачі                                                                    
у власність для будівництва та обслуговування житлового                                                     
будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)                                                                 
із земель комунальної  власності 
 в межах території  Мостівської сільської ради.           
 

    Розглянувши заяву гр. України Тіфу Макарія Георгійовича та Скоробагатько 
Жанни Андріївни  та керуючись ст. 7 Конституції України, ст.ст.12,22,40,122,123  
Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та 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. Затвердити розроблену та погоджену технічну документацію землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості та 
передати у  власність гр.України (2чол).                                                                                     
1.Тіфу Макарію Георгійовичу 4822780500:19:001:0002  площею 0,25га;                                                           

      2.Скоробагатько Жанні Андріївні 4822780500:19:002:0003  площею 0,25га;                                                                    
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка) , які знаходиться в с. Івано-Федорівка із земель житлової 
та громадської забудови комунальної власності  в межах території Мостівської 
сільської ради. 

2. Зобов’язати гр.України (2 чол) зареєструвати право власності на вказану земельну 
ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
 

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

4. Контроль за виконання 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 «18» березня  2021 року  №  58                                      VІ сесія восьмого скликання        
 

 

       Про  затвердження  технічної  документації  землеустрою 

 щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок 

в натурі (на місцевості)  гр. України Андрієш Івану Дмитровичу                                                               
та передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового                                                     
будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)                                                                 
із земель комунальної  власності в межах території  Мостівської сільської ради.          
 

    Розглянувши заяву гр. України Андрієш Івана Дмитровича  та керуючись ст. 7 
Конституції України, ст.ст.12,22,40,122,123  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України «Про землеустрій», та 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. Затвердити розроблену та погоджену технічну документацію землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передати у  
власність гр.України  Андрієш Івану Дмитровичу площею 0,25 га з кадастровим 
номером  4822780500:17:017:0003  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) , які знаходиться за адресою с. 
Олександрівка, вул. 8 Березня,6  із земель житлової та громадської забудови комунальної 
власності  в межах території Мостівської сільської ради. 
 

2. Зобов’язати гр. Андрієш І.Д.  зареєструвати право власності на вказану земельну 
ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
 

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

4. Контроль за виконання 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 « 18» березня  2021 року     № 59                                        VІ   сесія восьмого скликання       
с. Мостове 

 

       Про  затвердження  технічної  документації  землеустрою 

 щодо встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки  
в натурі (на місцевості)  гр. України Пономаренку Петру Миколайовичу 

   та передачі  у власність для будівництва та  
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 (присадибна ділянка) із земель комунальної  власності в межах 

 території  Мостівської сільської ради Доманівського району 

 Миколаївської  області .           
 

     Керуючись ст. 7 Конституції України,  ст.ст.12,122,186  Земельного Кодексу України, 
ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та 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. Затвердити розроблену та погоджену технічну документацію землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у  
власність гр. України  Пономаренку Петру Миколайовичу площею -0,25 га. з кадастровим 
номером № 4822783500:20:002:0007 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  із земель житлової та 
громадської забудови комунальної власності яка знаходиться за адресою с. 
Першотравнівка Верхня , 20   Доманівського району Миколаївської області . 
 

2.  Зобов’язати гр. Пономаренка П.М. у місячний термін зареєструвати право власності на 
вказану земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

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

4. Контроль за виконання 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 « 18» березня  2021 року     №  60                                        VІ   сесія восьмого скликання       
с. Мостове 

 

        Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  
 відведення  земельних ділянок у власність гр. України 

Вдовікову Василю Федоровичу, Микітіній Вікторії  
Володимирівні для будівництва та обслуговування  
 житлового будинку,господарських будівель 

 і споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної 
  власності в межах території  Мостівської сільської 
 ради Доманівського району Миколаївської  області .           
 

     Керуючись ст. 13.14 Конституції України,  ст.ст.12,40,122,186  Земельного Кодексу України, ст. 
25,50 Закону України «Про землеустрій», та 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. Затвердити розроблені та погоджені Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
та передати у власність гр. України : 
      1. Вдовікову Василю Федоровичу площею - 0,2500 га. кадастровий номер № 
4822782000:16:024:0006 с. Мостове  вул. Т.Г.Шевченка, 14;  
      2.  Микітіній Вікторії Володимирівні площею -  0,2500 га. кадастровий номер № 
4822782000:16:063:0013 с. Мостове вул. Богдана Хмельницького, 13;  
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності  в межах 
території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати гр.України Вдовікова В.Ф., Микітіну В.В. у місячний термін зареєструвати право 
власності на вказану земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно 

 

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

4. Контроль за виконання 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 « 18» березня 2021 року №  61                                             VI сесія восьмого скликання       
 

    Про затвердження технічної документації 
 із  землеустрою щодо інвентаризації  
 земельної  ділянки  площею 7,4334  га                                                                                                      
на території  Мостівської сільської ради                                                                                               
Доманівського району Миколаївської області. 
                  

         Керуючись ст.7 Конституції України, ст.ст. 12,33 Земельного Кодексу України, ст. 25,50 
Закону України «Про землеустрій», ЗУ від 10.07.2018  № 2498-VIII та 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. Затвердити розроблену та погоджену технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення для передачі у комунальну 
власність (землі запасу) загальною площею – 7,4334 га (пасовища) а саме: 
кадастровий номер  4822780500:08:000:0030 площею – 7,4334га;  

 

2. 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 «18» березня 2021 року  №  62                                       VІ сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

   Про  затвердження  технічної  документації  
 із землеустрою щодо інвентаризації  земель  
для передачі у комунальну власність(під лісосмугами) 
6 ділянок площею 18,6533 га в межах території 
 Мостівської сільської ради Миколаївської області .           
 

          Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтями 12, 122,186-1,  Земельного Кодексу України та Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», статтями 19,25,26,35,57 Закону України «Про затвердження 

Порядку Проведення інвентаризації земель», 7 Конституції України, ст. 25,50 Закону 
України «Про землеустрій», Мостівська сільська рада 

 

в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити  розроблену та погоджену  технічну документацію  із землеустрою 
щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під лісосмугами 
для передачі у комунальну власність (землі запасу) : 
1- кадастровий номер 4822783500:12:000:0214 – 5,0732 га; 
2- кадастровий номер 4822783500:11:000:0158 – 3,1433 га; 
3- кадастровий номер 4822783500:14:000:0142 – 3,1934 га; 
4- кадастровий номер 4822783500:12:000:0213 – 3,0300 га; 
5- кадастровий номер 4822783500:03:000:0148 – 2,3825 га; 
6- кадастровий номер 4822783500:05:000:0182 – 1,8309 га 

на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 

 

2.  Контроль за виконання 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 «18» березня 2021 року  № 63                            VІ  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

   Про  затвердження  технічної  документації  
 із землеустрою щодо інвентаризації  земельної  
ділянки сільськогосподарського призначення  
для передачі у комунальну власність(землі запасу) 
кадастровий номер 4822784400:11:000:0173 

в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області .           
 

     Керуючись ст. 7 Конституції України,  ст.ст.12,33  Земельного Кодексу України, ст. 
25,50 Закону України «Про землеустрій», ЗУ від 10.07.2018 № 2498-VIII та 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. Затвердити  розроблену та погоджену  технічну документацію  із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення для 
передачі у комунальну власність (землі запасу): 
 

- площею 1,7235 га (пасовищ) кадастровий номер 4822784400:11:000:0173; 

 

Мостівської сільської ради  Миколаївської області. 
 

2.  Контроль за виконання 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 « 18» березня  2021 року     № 64                                    VІ   сесія восьмого скликання       
 

Про  затвердження  технічної  документації  
 із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  
комунальної власності (землі запасу) 

кадастровий номер 4822783500:20:002:0005 

в межахтериторії Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області .           
 

     Керуючись ст. 13, 14 Конституції України,  ст.ст.12,186  Земельного Кодексу України, 
ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та 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. Затвердити  розроблену та погоджену  технічну документацію  із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельної ділянки  комунальної  власності( землі 
запасу) кадастровий номер 4822783500:20:002:0005 Мостівськоїсільської ради 
Доманівського району Миколаївської області 
 

 

 

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

 

 

              Сільський голова                                                  Надія БАБАНСЬКА 
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