
 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від 20  червня  2019 року     № __                       ХХХІІІ  сесія восьмого скликання       

 

     Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту 

 Землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  

 власність  громадянину  України  Алексанян Артему 

Аветисовичу  для  будівництва  та обслуговування  житлового  

будинку ,господарських  будівель та споруд ( присадибна  ділянка)  

 із земель  комунальної  власності в межах   Мостівської сільської   ради . 

                  

         Розглянувши заяву громадянина України Алексанян А.А. 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 Проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину України Алексанян Артему Аветисовичу 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. Веселинівська, 6 в межах території 

Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Рекомендувати громадянину Алексанян А.А. замовити виготовлення Проект 

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                                          Н.В. Бабанська 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ситуаційний план 

 

     місця розташування земельної ділянки, яка передається у власність громадянину 

України Алексанян Артему Аветисовичу площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) із земель комунальної власності житлової та громадської забудови, яка 

розміщена за адресою с. Мостове вул. Веселинівська, 6  Доманівського району 

Миколаївської області. 

 

 

 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                                          Н.В. Бабанська 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20 » червня 2019 року  № __                         ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

            Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  

 відведення  земельної  ділянки у власність гр. України 

 Біліщук Олені Борисівні  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.12,22,40,122,123  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 розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки власність гр. України Біліщук Олені Борисівні площею 0,2032 га з 

кадастровим номером № 4822783500:16:036:0006 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) , яка 

знаходиться за адресою с. Мостове вул. Шкільна,18 із земель житлової та громадської 

забудови комунальної власності  в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області . 

2. Зобов’язати гр. Біліщук О.Б. зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку 

в органі Укрдержреєстру. 

 

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                                                                Н.В. Бабанська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від  20 червня  2019 року     № __                       ХХХІІІ  сесія восьмого скликання       

 

     Про затвердження  Проекту  Землеустрою щодо  

відведення  земельної  ділянки  у власність  громадянину 

України  Ганьковському Ярославу Михайловичу  для  

 будівництва  та обслуговування  житлового будинку , 

господарських  будівель та споруд ( присадибна  ділянка)  

 із земель  комунальної  власності в межах   Мостівської сільської   ради . 

                  

         Розглянувши Проект землеустрою та заяву гр. України Ганьковського Я.М. 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 Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянину України 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. Суха Балка вул. 

Механізаторів, 32 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 

Миколаївської області . 

 

2. Рекомендувати громадянину Ганьковському Я.М. замовити виготовлення Проект 

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                                          Н.В. Бабанська 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від  20 червня  2019 року     №  7                       ХХХІІІ  сесія восьмого скликання       

 

 

        Про затвердження Статуту                             

        Мостівської  сільської ради 

 
                               
        Заслухавши та обговоривши  інформацію сільського голови Н.В. Бабанської про 

затвердження  Статуту Мостівської  сільської ради  Доманівського  району Миколаївської 

області, враховуючи зауваження робочої групи, щодо складання Статуту та постійної 

комісії з питань прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики, 

освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики, 

врегулювання конфлікту інтересів, виявлення та протидії корупції, відповідно  до   статті 

19 Закону  України « Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

  

 В И Р І Ш И Л А : 
  

1. Затвердити  Статут Мостівської  сільської ради Доманівського району Миколаївської 

області (додаток  додається). 
  

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав 

людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного 

виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики, врегулювання конфлікту 

інтересів, виявлення та протидії корупції. 
  

  

  

 Сільський голова                                                                             Н.В.Бабанська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від  20 червня  2019 року     № __                       ХХХІІІ  сесія восьмого скликання       

 

 

        Про затвердження Програми 

підтримки молодіжної політики на території 

Мостівської сільської ради на 2019-2020 роки 

 

 

     Відповідно до Конституції України, Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні», Декларації «Про загальні засади державної 

молодіжної політики в Україні», Постанови КМУ «Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми «Молодь України», Європейської хартії про участь молоді у 

місцевому і регіональному житті, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада 

 

     ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму підтрмки молодіжної політики на території Мостівської сільської 

ради на 2019-2020 роки (далі -  Програма), що додається. 

 

2.Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 

джерел не заборонених чинним законодавством України. 

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав 

людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного 

виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики, врегулювання конфлікту 

інтересів, виявлення та протидії корупції. 

  

  

  

 Сільський голова                                                                             Н.В.Бабанська 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від  20 червня  2019 року     № 67                      ХХХІІІ  сесія восьмого скликання       

 

 

   Про підтримку звернення депутатів 

Доманівської районної ради Миколаївської області  

до Президента України 

 

 

     Відповідно до частини другої статті 43 «Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішення тридцять дев’ятої сесії Доманівської районної ради від 14 червня 2019 

року № 12 «Про звернення депутатів Доманівської районної ради Миколаївської області 

до Президента України», сесія сільської ради 

 

     ВИРІШИЛА: 

 

1.Підтримати звернення депутатів Доманівської районої ради Миколаївсько області до 

Президента України. 

 

2.Рішення  направити до Доманівської районної ради Миколаївської області.. 

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Н.БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20 » червня  2019 року     № __                      ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

             Про надання згоди на поділ 

земельної ділянки кадастровий номер 

4822780500:01:000:0018    комунальної 

власності ,  

в межах території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської 

області.  

 

      Розглянувши заяву громадян України Чуприни Є.В., Ганьковського І.М.  та 

керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 79-

1,80,122,186 Земельного Кодексу України,  ст. 56 Закону України «Про землеустрій» 

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  

 

ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 16,2094 га, з кадастровим номером 

4822784400:04:000:0137 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно КВЦПЗ – 16.00) на  

земельні ділянки орієнтовною площею 2,0000 га, 2,0000 га та 12,2094 га.  

 

2. Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання  

земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                                         Н.В. Бабанська 

 

 

 



Ситуаційний план 

 

місця розташування земельних ділянок орієнтовними площами 

2,0000+2,0000 га пасовищ для надання у власність для ведення 

особистого селянського господарства громадянам України учасникам 

АТО Чуприні Є.В., Ганьковському І.М. із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  на території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської області. 
 
 

 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                            Н.В. Бабанська 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20 » червня 2019 року  № __                         ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

                    Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  

 відведення  земельних  ділянок у  власність голові та членам 

селянського (фермерського) господарства «Агро»  

Ломачинському Миколі Андрійовичу , Ломачинській Людмилі  

Борисівні , Ломачинському Олександру Миколайовичу та Ломачинській 

Анастасії Миколаївні для ведення  фермерського господарства із земель 

селянського(фермерського) господарства «Агро»   комунальної  власності  

в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району 

 Миколаївської  області .           

 

     Керуючись ст. 7 Конституції України,  ст.ст.12,31,32,81,116  Земельного Кодексу 

України, ст. 7 Закону України «Про фермерське господарство» 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 у власність  голові та членам селянського (фермерського) господарства 

«Агро» для ведення  фермерського господарства із земель селянського(фермерського) 

господарства «Агро»   комунальної  власності в межах території  Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської  області .           

 

1. Ломачинський Микола Андрійович – 4822783500:10:000:0060 –  7,1747 га; 

2. Ломачинська Людмила Борисівна - 4822783500:10:000:0061 -  7,1747 га; 

3. Ломачинський ОлександрМиколайович – 4822783500:10:000:0062 – 7,3432 га; 

4. Ломачинська Анастасія Миколаївна  - 4822783500:10:000:0063 -  8,3075 га; 

 

2. Зобов’язати громадян зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку в 

органі Укрдержреєстру. 

 

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                                          Н.В. Бабанська 
 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20 » червня  2019 року  № __                           ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

                   Про  зміну площі  земельної   ділянки  

 комунальної  форми  власності  з  кадастровим 

 номером 4822784400:11:000:0142  в межахтериторії 

Мостівської сільської ради Доманівського району 

 Миколаївської  області .           

 

         На підставі Інформаційної Довідки відділу у Доманівському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Миколаївській області №229/112-19 від 12.06.2019 року,  

Керуючись ст. 7 Конституції України,  ст.ст.12,83,117  Земельного Кодексу України, п. 4 

абзац 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державний земельний 

кадастр», 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. Внести зміни до площі земельної ділянки комунальної форми власності з кадастровим 

номером 4822784400:11:000:0142 з 8,8365 га на 5,8925 га в межах території Мостівської 

сільської ради Доманівського району Миколаївської області у зв’язку з виявленням 

розташування на частині даної земельної ділянки двох ділянок приватної власності . 

 

2. Державному  реєстратору  внести  зміни  згідно  Витягу з державного земельного 

кадастру.   

 

3. Копію Витягу 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                                          Н.В. Бабанська 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від « 20» червня  2019 року     № 25                                               ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

              

       

       Про надання згоди на поділ земельної 

ділянки кадастровий номер 

4822784400:14:000:0197    комунальної 

власності ,  

в межах території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської 

області.  

 

      Розглянувши заяву гр. України Ганьковського Я.М.  та керуючись п.34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 79-1,80,122,186 Земельного 

Кодексу України,  ст. 56 Закону України «Про землеустрій» 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  

 

ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 6,7501 га, з кадастровим номером 

4822784400:14:000:0197 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно КВЦПЗ – 16.00) на  

земельні ділянки орієнтовною площею 0,8100 га та 5,9401 га.  

 

2. Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання  

земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Н.В. Бабанська 

 

 

 
 



       

 

 

 

ВИКОПІЮВАННЯ 

 

      із земель комунальної власності в надані земельної ділянки в оренду терміном на 

49 років для сінокосіння та випасання худоби  гр. України Ганьковському Ярославу 

Михайловичу орієнтовною площею 0,8100 га пасовищ із земель 

сільськогосподарського призначення   на території Мостівської  сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області. 

 

 
 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 
 

Сільський голова                                                                                    Н.В. Бабанська 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

  Від  20 червня 2019 року     № __                 ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки громадянину України  

Вагнер Андрію Миколайовичу  в  оренду для городництва   

із земель  комунальної  власності с. Мостове  в межах території 

 Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 

 

Розглянувши заяву громадянина України Вагнер А.М. та керуючись ст. 7  Конституції 

України,  ст.ст. 12,36,83,93,122  Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України « Про 

землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   

 в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину України Вагнер Андрію Миколайовичу орієнтовною площею 0,10 га ріллі 

в  оренду для ведення городництва терміном на 49 років із земель   комунальної власності 

сільськогосподарського призначення населеного пункту с. Мостове вул. Шкільна, 4  в 

межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області 

. 

 

2. Зобов’язати громадянина Вагнер Андрія Миколайовича 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                                          Н.В. Бабанська 



 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційний план 

 

     місця розташування земельної ділянки, яка відводиться громадянці України 

Рингач Антоніні Павлівні площею 0,5000 га в оренду терміном на 7 років для 

ведення городництва із земель комунальної власності житлової та громадської 

забудови, яка розміщена за адресою с. Шевченкове вул. Градівська,25 Доманівського 

району Миколаївської області. 

 
 

 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                                                             Н.В. Бабанська 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20 » червня  2019 року     № __                      ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

             Про надання згоди на поділ 

земельної ділянки кадастровий номер 

4822780500:01:000:0088    комунальної 

власності , в межах території Мостівської 

сільської ради Доманівського району 

Миколаївської області.  

 

      Розглянувши заяву гр. України Гумініченко О.В.  та керуючись п.34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 79-1,80,122,186 Земельного 

Кодексу України,  ст. 56 Закону України «Про землеустрій» 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  

 

ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 23,3645 га, з кадастровим номером 

4822783500:02:000:0088 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно КВЦПЗ – 01.08) на  

земельні ділянки орієнтовною площею 16,0000 га та 7,3645 га.  

 

2. Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання  

земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Н.В. Бабанська 

 

 

 

 

 



 

Ситуаційний план 

 

місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 16,0000 га 

пасовищ ( код згідно КВЦПЗ – 01.08) із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  на території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської області. 
 

 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                            Н.В. Бабанська 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20 » червня 2019 року     № __                     ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

       Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної  ділянки  у  власність гр.України 

Живило Івану Анатолійовичу  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 Живило І.А. 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 Живило Івану Анатолійовичу 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. Веселе вул. Зелена, 4 в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Рекомендувати гр. Живило І.А. 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                                          Н.В. Бабанська 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ситуаційний план 

 

     місця розташування земельної ділянки, яка передається у власність гр. України 

Живило Івану Анатолійовичу площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) із земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови, яка розміщена за адресою 

с. Веселе вул. Зелена, 4 Доманівського району Миколаївської області. 

 

 

 
 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                                          Н.В. Бабанська 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

 Від 20 червня 2019 року     № __                   ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

             Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної 

власності , кадастровий номер 

4822783500:06:000:0266 
в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області.  

 

      Розглянувши заяву громадянина України Затірки Віктора Іларіоновича  про надання 

дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області та керуючись п.34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 79-1,80,122,Земельного Кодексу України,  

ст. 56 Закону України «Про землеустрій» сесія сільської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 22,2364 га, з кадастровим номером 

4822783500:06:000:0266 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно КВЦПЗ – 16.00) на 

дві земельні ділянки орієнтовною площею 2,00 та 20,2364 га.  

 

2. Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання  

земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Н.В. Бабанська 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від 20 червня  2019 року     № __                       ХХХІІІ  сесія восьмого скликання       

 

     Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту 

 Землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  

 власність  громадянину  України  Іглавому  Борису  

Борисовичу  для  будівництва  та обслуговування  житлового  

будинку ,господарських  будівель та споруд ( присадибна  ділянка)  

 із земель  комунальної  власності в межах   Мостівської сільської   ради . 

                  

         Розглянувши заяву громадянина України Іглавого Б.Б. 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 Проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину України Іглавому Борису Борисовичу  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. Дорожна, 5 в межах території Мостівської 

сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Рекомендувати громадянину Іглавому Б.Б. замовити виготовлення Проект 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                                          Н.В. Бабанська 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ситуаційний план 

 

     місця розташування земельної ділянки, яка передається у власність громадянину 

України Іглавому Борису Борисовичу площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) із земель комунальної власності житлової та громадської забудови, яка 

розміщена за адресою с. Лідіївка вул.Дорожна, 5 Доманівського району 

Миколаївської області. 

 

 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                                          Н.В. Бабанська 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від  20 червня 2019 року     № __              ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

       Про надання дозволу на виготовлення Технічної 

документації  щодо встановлення (відновлення) меж 

 земельної ділянки для передачі у  власність гр.України 

Кравченко Віктору Юрійовичу  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  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 гр. України Кравченко 

Віктору Юрійовичу  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. Степова, 

77/1 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 

області . 

 

2. Рекомендувати гр.. Кравченко В.Ю. 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                                          Н.В. Бабанська 

 

 

 



 

 

Ситуаційний план 

 

     місця розташування земельної ділянки, яка передається у власність гр.. України 

Кравченко Віктору Юрійовичу площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) із земель 

комунальної власності житлової та громадської забудови, яка розміщена за адресою 

с. Мостове вул. Степова, 77/1 Доманівського району Миколаївської області. 

 

 

 
 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                                          Н.В. Бабанська 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20 » червня 2019 року  № __                                 ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

   Про  затвердження  технічної  документації  

 із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності (землі запасу)  

кадастровий номер 4822783500:05:000:0152 

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», 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 4822783500:05:000:0152 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                                                      Н.В. Бабанська 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня 2019 року     № __                                  ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

   Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянці  

України  Луковець Валентині Анварівні для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  

призначення  комунальної власності  за межами  с. Мостове  

 Мостівської сільської   ради . 

                  

         Розглянувши заяву громадянки України Луковець В.А.  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 Луковець Валентині Анварівні кадастровий номер 

4822783500:05:000:0156 площею 2,0000 га пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 16.00) для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності (землі запасу) за межами населеного пункту с. Мостове на території Мостівської 

сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

2. Рекомендувати громадянці Луковець В.А.  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                                          Н.В. Бабанська 

 

 
 
 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня 2019 року     № __                                  ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

   Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянину  

України Луковець Вадиму Васильовичу для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  

призначення  комунальної власності  за межами  с. Мостове  

 Мостівської сільської   ради . 

                  

         Розглянувши заяву гр.України Луковець В.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 » 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 Луковець Вадиму Васильовичу кадастровий номер 

4822783500:05:000:0158 площею 2,0000 га пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 16.00)  для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності (землі запасу) за межами населеного пункту с. Мостове на території Мостівської 

сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

2. Рекомендувати громадянину Луковець В.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                                          Н.В. Бабанська 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня 2019 року     №  11                        ХХХІІІ сесія восьмого скликання      

 

 

     Пр затвердження переліку об’єктів 

     комунальної власності Мостівської сільської ради  

 

 

     Відповідно ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоварядування в Укераїні», ст. 

327 Цивільного кодексу України, з метою впорядкування та обліку об’єктів комунальної 

власності Мостівської сільської ради, економічного та раціонального використання цих 

об’єктів, Мостівська сільська рада 

 

    ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Мостівської сільської ради (додаток 

додається). 

 

2.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради. 

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, 

інфрастурктури, транспорту та житлово-комунального господарства. 

 

 

 

    Сільський голова                                                                    Н.В.Бабанська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20 »  червня 2019 року  № 36                               XXXIIIсесія восьмого скликання       

 

             Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності , 

кадастровий номер 4822780500:01:000:0018 

в межах території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської 

області.  

 

      Розглянувши заяви гр. України Барановського І. О,  Барановського О.В,        

Сташка А. О, Горбатюка І.О, Горбатюка О. І, Мельніченко С. Н, Горбатюк Т. М, 

Глотової Л.К, Грищенка О.С, Бутнарчука Г.І, Бутнарчука І. І, Горбатюка О.І  про 

надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах території 

Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області та керуючись 

п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 79-1,80,122,186 

Земельного Кодексу України,  ст. 56 Закону України «Про землеустрій» сесія сільської 

ради  

                                                                    ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 129,9781 га, з кадастровим номером 

4822783500:01:000:0018 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно КВЦПЗ – 16.00) на  

земельні ділянки орієнтовною площею 

2,00+2,00+2,00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00 га  та 105,9781 га.  

 

2. Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання  

земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Н.В. Бабанська 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від «20 » червня  2019 року  № __                                    XXXIII сесія восьмого скликання       

 

             Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності , 

кадастровий номер 4822780500:02:000:0064 

в межах території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської 

області.  

 

      Розглянувши заяви гр. України Луковець Л. Л, Луковець А. Ю, Діордійчук М. Д, 

Слободянюк І. Ю  про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в 

межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області 

та керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 

79-1,80,122,186 Земельного Кодексу України,  ст. 56 Закону України «Про землеустрій» 

сесія сільської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 24,4575 га, з кадастровим номером 

4822780500:02:000:0064 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно КВЦПЗ – 16.00) на  

земельні ділянки орієнтовною площею 2,00 +2.00+2.00+2.00 га та 16,4575 га.  

 

2. Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання  

земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Н.В. Бабанська 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20 »  червня 2019 року     № __                              XXXIII сесія восьмого скликання       

 

             Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності , 

кадастровий номер 4822780500:14:000:0008 

в межах території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської 

області.  

 

      Розглянувши заяви гр. України Ворон О. В, Ворон Л. В про надання дозволу на 

розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області та керуючись п.34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 79-1,80,122,186 Земельного Кодексу 

України,  ст. 56 Закону України «Про землеустрій» сесія сільської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 50,2642 га, з кадастровим номером 

4822780500:14:000:0008 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно КВЦПЗ – 16.00) на  

земельні ділянки орієнтовною площею 2,00+2.00 га та 46,2642 га.  

 

2. Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання  

земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Н.В. Бабанська 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20»  червня  2019 року  №                                      XXXIII сесія восьмого скликання       

 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки громадянину України  

Гавриленку Володимиру Анатолійовичу   в  оренду для ведення  

городництва  із земель комунальної  власності в межах 

с. Грибоносове  Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 

 

Розглянувши заяву громадянина 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 

громадянину України Гавриленку Володимиру Анатолійовичу орієнтовною площею 

2,57 га ріллі в  оренду для ведення городництва терміном на 10 років із земель   

комунальної власності сільськогосподарського призначення населеного пункту 

с.Грибоносове вул. Перемоги в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Зобов’язати громадянина 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                                          Н.В. Бабанська 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня 2019 року  №___                                  XXXIIIсесія восьмого скликання       

 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки громадянину України  

Грибонос Миколі Анатолійовичу  в  оренду для ведення  

городництва  із земель  комунальної власності в межах 

с. Грибоносове  Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 

 

Розглянувши заяву громадянина України Грибонос Миколи 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 

громадянину України Грибонос М.А. орієнтовною площею 0,80 га ріллі в  оренду для 

ведення городництва терміном на 10 років із земель   комунальної власності 

сільськогосподарського призначення населеного пункту с.Грибоносове вул. Перемоги в 

межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Зобов’язати громадянина Грибонос М.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                                          Н.В. Бабанська 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20»  червня  2019 року №                            XXXIII сесія восьмого скликання       

 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки громадянину України  

Латій  Віктору Миколайовичу  в  оренду для ведення  

городництва  із земель  комунальної  власності в межах 

с. Грибоносове  Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 

 

Розглянувши заяву громадянина України Латій Віктора Миколайовича 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 

громадянину України Латію Віктору Миколайовичу  орієнтовною площею 4,60 га ріллі 

в  оренду для ведення городництва терміном на 10 років із земель   комунальної власності 

сільськогосподарського призначення населеного пункту с.Грибоносове вул. Нова та по 

вул. Перемоги в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району 

Миколаївської області . 

 

2. Зобов’язати громадянина Латія В.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                                          Н.В. Бабанська 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня  2019 року №                                 ХХXIII сесія восьмого скликання       

 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки громадянину України  

Палєєву  Петру Вадимовичу  в  оренду для ведення  

городництва  із земель комунальної  власності в межах 

с. Грибоносове  Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 

 

Розглянувши заяву громадянина України Палєєва П.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 

громадянину України Палєєву Петру Вадимовичу орієнтовною площею 17,73 га ріллі в  

оренду для ведення городництва терміном на 10 років із земель   комунальної власності 

сільськогосподарського призначення населеного пункту с. Грибоносове вул. 

Перемоги,Нова, пров.Малий в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Зобов’язати громадянина Палєєва П.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                                          Н.В. Бабанська 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20»  червня 2019 року  № __                                            XXXIII  сесія восьмого 

скликання       

 

            Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту 

 Землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність 

 громадянину України Тотарю Василю Юрійовичу 

 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 громадянина України Тотарь В.Ю та керуючись ст. 7  

Конституції України,  ст.ст. 12,40,122,  Земельного Кодексу України, ст.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 громадянину України Тотарю Василю Юрійовичу  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. Миру , 8а в межах території 

Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Рекомендувати громадянину Тотарю В.Ю замовити виготовлення Проект 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                                          Н.В. Бабанська 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня  2019 року   № __                                    XXXIIIсесія восьмого скликання       

 

             Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності , 

кадастровий номер 4822780500:05:000:0033 

в межах території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської 

області.  

 

      Розглянувши заяву громадянина України Цехместрука Віталія Сергійовича про 

надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах території 

Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області та керуючись 

п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 79-1,80,122,186 

Земельного Кодексу України,  ст. 56 Закону України «Про землеустрій» сесія сільської 

ради  

 

ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 112,9399 га, з кадастровим номером 

4822780500:05:000:0033 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно КВЦПЗ – 16.00) на 

дві земельні ділянки орієнтовною площею 2,00 га та 110,9399 га.  

 

2. Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання  

земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Н.В. Бабанська 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20 » червня  2019 року     № __                                XXXIII сесія восьмого скликання       

 

             Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності , 

кадастровий номер 4822780500:10:000:0063 

в межах території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської 

області.  

 

      Розглянувши заяву громадянина України Шальнєва Андрія Андрійовича про 

надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах території 

Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області та керуючись 

п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 79-1,80,122,186 

Земельного Кодексу України,  ст. 56 Закону України «Про землеустрій» сесія сільської 

ради  

 

ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 95,4139 га, з кадастровим номером 

4822780500:10:000:0063 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно КВЦПЗ – 16.00) на 

дві земельні ділянки орієнтовною площею 2,00 га та 93,4139 га.  

 

2. Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання  

земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Н.В. Бабанська 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від 20  червня 2019 року  № __                         ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

     Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  

 відведення  земельної  ділянки у спільну сумісну власність 

 гр. України Максименку М.В. та Максименко С.С.  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.12,22,40,122,123  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 розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність  гр. України Максименко Максиму 

Вікторовичу та Максименко Світлані Сергіївні  площею 0,2500 га з кадастровим 

номером № 4822783500:16:024:0003 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) , яка знаходиться за 

адресою с. Мостове пров. Верхній, 18 із земель житлової та громадської забудови 

комунальної власності  в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області . 

2. Зобов’язати громадян зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку в 

органі Укрдержреєстру. 

 

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                                                                     Н.В. Бабанська 

 
 

 
 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня 2019 року     № __                                  ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

   Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянину  

України ( УБД ) Маламарчук Миколі Васильовичу для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  

призначення  комунальної власності  за межами  с. Мостове  

 Мостівської сільської   ради . 

                  

         Розглянувши заяву громадянина України Маламарчук М.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 » 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 громадянину України (учаснику бойових дій) Маламарчук Миколі Васильовичу   

кадастровий номер 4822783500:02:000:0095 площею 2,0000 га пасовищ для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(землі запасу) за межами населеного пункту с. Мостове на території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Рекомендувати громадянину Маламарчук М.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                                          Н.В. Бабанська 

 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня 2019 року     № __                                  ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

   Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянці  

України  Маламарчук Тетяні Георгіївні для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  

призначення  комунальної власності  за межами  с. Мостове  

 Мостівської сільської   ради . 

                  

         Розглянувши заяву громадянина України Маламарчук Т.Г. 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 Маламарчук Тетяні Георгіївні кадастровий номер 4822783500:02:000:0096 

площею 2,0000 га пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 16.00)   для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) 

за межами населеного пункту с. Мостове на території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області . 

2. Рекомендувати громадянину Маламарчук Т.Г. 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                                                                 Н.В. Бабанська 

 

 
 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня 2019 року     № __                                  ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

   Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянці  

України  Мельник Марії Іванівні для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  

призначення  комунальної власності  за межами  с. Мостове  

 Мостівської сільської   ради . 

                  

         Розглянувши заяву громадянки України Мельник М.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 » 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 Мельник Марії Іванівні кадастровий номер 4822783500:04:000:0227 

площею 2,0000 га пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 16.00)   для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) 

за межами населеного пункту с. Мостове на території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області . 

 

2. Рекомендувати громадянці Мельник М.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                                                                    Н.В. Бабанська 

 

 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20 » червня 2019 року  № __                                 ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

   Про  затвердження  технічної  документації  

 із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності (землі запасу)  

кадастровий номер 4822783500:04:000:0220 

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», 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 4822783500:04:000:0220 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                                                 Н.В. Бабанська 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20 » червня 2019 року  № __                          ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове  

 

            Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  

 відведення  земельної  ділянки у власність гр. України 

 Морозовій Юлії 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. 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 розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки власність гр. України Морозовій Юлії Володимирівні площею 0,2500 

га з кадастровим номером № 4822783500:16:017:0004 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) , яка 

знаходиться за адресою с. Мостове вул. Верхня, 7 із земель житлової та громадської 

забудови комунальної власності  в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області . 

2. Зобов’язати гр. Морозову Ю.В. зареєструвати право власності на вказану земельну 

ділянку в органі Укрдержреєстру. 

 

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                                                                               Н.В. Бабанська 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня 2019 року     № __                                        ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

              Про затвердження Проекту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянці  

України  Пастух Карині Олександрівні для ведення 

особистого селянського  господарства із земель 

 сільськогосподарського призначення  за межами  с. Суха Балка  

 Мостівської сільської   ради . 

                  

          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  Проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  власність гр. України 

Пастух Карині Олександрівні кадастровий номер 4822783500:04:000:0227 площею 2,0000 га 

ріллі для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (землі запасу) за межами населеного пункту с. Суха Балка на 

території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

2.  Зобов’язати громадянку Пастух К.О. зареєструвати право власності на вказану земельну 

ділянку в органі Укрдержреєстру. 

 

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                                                               Н.В. Бабанська 

 

 
 
 
 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20 » червня 2019 року  № __                                 ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

   Про  затвердження  технічної  документації  

 із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності (землі запасу)  

кадастровий номер 4822784400:12:000:0113 

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», 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 4822784400:12:000:0113 Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області(за межами населеного пункту). 

 

 

 

2.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, 

природних ресурсів та екології. 

 

 

            Сільський голова                                          Н.В. Бабанська 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від « 20 » червня  2019 року     № __                        ХХХІІІ  сесія восьмого скликання       

 

             Про надання згоди на поділ 

земельної ділянки кадастровий номер 

4822784400:14:000:0198 комунальної 

власності , в межах території Мостівської 

сільської ради Доманівського району 

Миколаївської області.  

 

      Розглянувши заяву громадянина України Пастуха Олександра Георгійовича   та 

керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 79-

1,80,122,186 Земельного Кодексу України,  ст. 56 Закону України «Про землеустрій» 

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  

ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності площею 4,9426 га, з 

кадастровим номером 4822784400:14:000:0198 в межах території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно 

КВЦПЗ – 16.00) на дві земельні ділянки орієнтовною площею 0,3400 та 4,6026 га.  

 

2. Замовити у розробника технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об`єднання  земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії 

сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Н.В. Бабанська 

 

 

 

 

 



 
 

Ситуаційний план 

 

місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,3400 га  

для надання згоди на поділ та обєднання земельної ділянки з 

кадастровим номером 4822784400:14:000:0198 громадянину України 

Пастух Олександру Георгійовичу  із земель комунальної власності на 

території Мостівської сільської ради Доманівського району 

Миколаївської області. 

  

 
 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                            Н.В. Бабанська 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

  Від 20 червня 2019 року     № __                 ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки громадянину України  

Пашковському Володимиру Євгеновичу  в  оренду для 

 городництва  із земель  комунальної  власності с. Мостове 

  в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 

 

Розглянувши заяву громадянина України Пашковського В.Є. та керуючись ст. 7  

Конституції України,  ст.ст. 12,36,83,93,122  Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 

України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   

 в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину України Пашковському Володимиру Євгеновичу орієнтовною площею 1,5 

га ріллі в  оренду для ведення городництва терміном на 49 років із земель   комунальної 

власності сільськогосподарського призначення населеного пункту с. Дворянка вул. 

Жовтнева, 8  в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району 

Миколаївської області. 

2. Зобов’язати громадянина Пашковського Володимира Євгеновича  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                                          Н.В. Бабанська 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від 20 червня 2019 року  № __                                 ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

          Про  затвердження  Проекту землеустрою щодо  

 відведення земельної ділянки в оренду  громадянці  

України Підбережній Людмилі Миколаївні  для городництва 

 в межах с. Мостове по вул. Шкільна, 33  на території 

 Мостівської сільської ради Доманівського району  

Миколаївської області .           

 

         Згідно попереднього рішення № 33  ХХХ позачергової сесії восьмого скликання від 

19.03.2019 року та керуючись ст. 7 Конституції України,  ст.ст.12,20,36,93,122  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 терміном на 49 років гр.України Підбережній Людмилі 

Миколаївні площею 0,3600 га з кадастровим номером № 4822783500:16:033:0009 для 

городництва, яка знаходиться за адресою с. Мостове вул. Шкільна, 33 із земель житлової 

та громадської забудови  комунальної власності  в межах території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Зобов’язати гр.. Підбережну Л.М. укласти договір оренди земельної ділянки  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                                                                       Н.В. Бабанська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від 20  червня  2019 року  № __                        ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

       Про  затвердження  технічної  документації  землеустрою 

 щодо встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки  

в натурі (на місцевості)  гр. України Підбережній Людмилі  

Миколаївні  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.12,22,40,122,123  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 Підбережній Людмилі Миколаївні  площею 0,2500 га з 

кадастровим номером № 4822783500:16:033:0008 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) , яка 

знаходиться за адресою с. Мостове вул. Шкільна, 31 із земель житлової та громадської 

забудови комунальної власності  в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області . 

2. Зобов’язати гр. Підбережну Л.М. зареєструвати право власності на вказану земельну 

ділянку в органі Укрдержреєстру. 

 

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                                                                            Н.В. Бабанська 

 
 

 
 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
    Від 20  червня  2019 року  № __                         ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

Про розірвання договору оренди 

земельної ділянки  

      Розглянувши заяву громадянина Сабат А.М, Договір дарування нежитлового приміщення  від 

31.05.2019 року, ННЕ 831435, керуючись п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”,  ст.12, 93, 123, 124, 125, 126, 141 Земельного кодексу України, ст. 31 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,  Мостівська  сільська рада  

вирішила: 

 1. Розірвати Договір оренди земельної ділянки, зареєстрований в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно за № 9196221 від 23.03.2015 року, укладений між Головним управлінням 

Держземагенства у Миколаївській області  і громадянином Сабат Андрієм Миколайовичем, у 

зв’язку зі зміною власника об’єкта нерухомого майна, що знаходиться на орендованій земельній 

ділянці, загальною площею 1,2584 га, кадастровий номер 4822784400:11:000:0137, за адресою: с. 

Суха Балка вул. Жовтнева , 31а, на підставі Договору дарування  на нежитлову будівлю від 

31.05.2019 року, ННЕ 831435. 

  

2. Доручити сільському голові Бабанській Н.В. укласти додаткову угоду про дострокове 

розірвання договіру оренди земельної ділянки, зареєстрованого в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно за № 9196221 від 23.03.2015 року. 

 

 3. Громадянину Сабат А.М. провести державну реєстрацію припинення права оренди (реєстрацію 

додаткової угоди про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки,зареєстрованого в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №9196221 від  № 9196221 від 23.03.2015 

року) 

  

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних 

відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології. 

 

Сільський голова                                                               Н.В. Бабанська 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20 » червня 2019 року  № __                                 ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

   Про  затвердження  технічної  документації  

 із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності (землі запасу)  

кадастровий номер 4822783500:04:000:0223 

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», 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 4822783500:04:000:0223 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                                          Н.В. Бабанська 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня 2019 року     № __                                  ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

   Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянину  

України  Савченко Віталію Вікторовичу для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  

призначення  комунальної власності  за межами  с. Мостове  

 Мостівської сільської   ради . 

                  

         Розглянувши заяву гр. України Савченко В.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 » 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 Савченко Віталію Вікторовичу кадастровий номер 

4822783500:04:000:0230 площею 2,0000 га пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 16.00)   для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності (землі запасу) за межами населеного пункту с. Мостове на території Мостівської 

сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Рекомендувати гр. Савченку В.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                                                                                 Н.В. Бабанська 

 

 
 
 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня 2019 року     № __                                  ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

   Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянину  

України  Савченко Віктору Миколайовичу для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  

призначення  комунальної власності  за межами  с. Мостове  

 Мостівської сільської   ради . 

                  

         Розглянувши заяву гр. України Савченко В.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 » 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 Савченко Віктору Миколайовичу кадастровий номер 

4822783500:04:000:0229 площею 2,0000 га пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 16.00)   для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності (землі запасу) за межами населеного пункту с. Мостове на території Мостівської 

сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Рекомендувати гр. Савченку В.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                                          Н.В. Бабанська 

 

 
 
 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

 Від 20 червня 2019 року     № __                   ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

             Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної 

власності , кадастровий номер 

4822783500:12:000:0177 

в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області.  

 

      Розглянувши заяву громадянина України Сімонова Олександра Олександровича 

про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах території 

Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області та керуючись 

п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 79-

1,80,122,Земельного Кодексу України,  ст. 56 Закону України «Про землеустрій» сесія 

сільської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 24,7172 га, з кадастровим номером 

4822783500:12:000:0177 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно КВЦПЗ – 16.00) на 

дві земельні ділянки орієнтовною площею 2,00 та 22,7172 га.  

 

2. Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання  

земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Н.В. Бабанська 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

  Від 20 червня 2019 року     № __                   ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки громадянину України  

Струк Олександру Георгійовичу  в  оренду для ведення  

городництва  із земель  комунальної  власності  

с. Чернігівка в межах території Мостівської сільської ради  

Доманівського  району Миколаївської області . 

 

Розглянувши заяву громадянина України Струк О.Г. та керуючись ст. 7  Конституції 

України,  ст.ст. 12,36,83,93,122  Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України « Про 

землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину України Струк Олександру Геогійовичу орієнтовною площею 0,50 га ріллі 

в  оренду для ведення городництва терміном на 7 років із земель   комунальної власності 

сільськогосподарського призначення населеного пункту с. Чернігівка вул. Градівська,21  

в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 

області . 

 

2. Зобов’язати громадянина Струк О.Г. 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                                          Н.В. Бабанська 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

 Від  20 червня 2019 року     № __                   ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

             Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної 

власності , кадастровий номер 

4822783500:10:000:0065 
в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області.  

 

      Розглянувши заяву громадянина України Трофименко Віктора Вікторовича  про 

надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах території 

Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області та керуючись 

п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.12, 79-

1,80,122,Земельного Кодексу України,  ст. 56 Закону України «Про землеустрій» сесія 

сільської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

       

  1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 85,8154 га, з кадастровим номером 

4822783500:10:000:0065 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області за цільовим призначенням (код згідно КВЦПЗ – 16.00) на 

дві земельні ділянки орієнтовною площею 3,00 та 82,8154 га.  

 

2. Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання  

земельних ділянок та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради . 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 

ресурсів та екології. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Н.В. Бабанська 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

 

    Від « 20» червня 2019 року     №   ____                                 ХХХІІІ сесія восьмого скликання       

 

   Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянці  

України Хаврошиній Людмилі Олександрівні для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  

призначення  комунальної власності  за межами  с. Мостове  

 Мостівської сільської   ради . 

                  

         Розглянувши заяву громадянки України Хаврошиної Л.О. 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 Хаврошиній Людмилі Олександрівні кадастровий номер 

4822783500:04:000:0227 площею 2,0000 га пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 16.00)   для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності (землі запасу) за межами населеного пункту с. Мостове на території Мостівської 

сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Рекомендувати гр. Хаврошиній Л.О. 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                                                                  Н.В. Бабанська 

 

 
 
 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20 » червня 2019 року  №   ____                            ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

   Про  затвердження  технічної  документації  

 із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності (землі запасу)  

кадастровий номер 4822783500:10:000:0065 

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», 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 4822783500:10:000:0065 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                                                          Н.В. Бабанська 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від 20 червня 2019 року  № ____                    ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

Про  затвердження  Проекту землеустрою щодо  

 відведення земельної ділянки в оренду  гр.України  

Харсекіній Ірині Олегівні для городництва 

 в межах с. Першотравнівка по вул. Верхня, 13,  на території 

 Мостівської сільської ради Доманівського району  

Миколаївської області .           

 

Згідно попереднього рішення № 13 ХVIII позачергової сесії восьмого скликання від 

15.05.2018 року та керуючись ст. 7 Конституції України,  ст.ст.12,20,36,93,122  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 терміном на 7 років гр. України Харсекіній Ірині Олегівні 

площею 2,00 га з кадастровим номером № 4822783500:20:005:0001 для городництва, яка 

знаходиться за адресою с. Першотравнівка вул. Верхня, 13 із земель житлової та 

громадської забудови  комунальної власності  в межах території Мостівської сільської 

ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Зобов’язати громадянина Харсекіну І.О. укласти договір оренди земельної ділянки  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                                                                       Н.В. Бабанська 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОГОВІР 

ОРЕНДИ   ЗЕМЕЛЬНОЇ   ДІЛЯНКИ. 

 

с. Мостове                                                                                  «___»______________ 20__ р. 

 

Мостівська сільська рада Доманівського району Миколаївської області , що є 

юридичною особою і надалі іменується «Орендодавець» в особі сільського голови 

Бабанської Надії Володимирівни , яка діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ,  та  фізична особа – Харсекіна Ірина Олегівна –паспорт АМ 

411862 виданий Довгинцівським РВ Криворізького УМВС України в Дніпропетровській 

області 19.06.2001 року надалі «Орендар» заключили цей договір про наступне : 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

 

    1.1  Орендодавець надає ,а Орендар приймає в строкове платне користування земельну 

ділянку (кадастровий номер 4822783500:20:003:0001 сільськогосподарського призначеня 

для  городництва із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться  за 

адресою: с. Першотравнівка вул. Верхня, 13  на території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області. 

 

                                                         2.ОБ`ЄКТ  ОРЕНДИ. 

 

    2.1  В оренду передається земельна ділянка площею 2,0000 га для  городництва  . 

    2.2  нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить – 56865,34 грн (п’ятдесят 

шість тисяч вісімсот шістдесят п’ять грн. 34 коп) 
    2.3     На земельній ділянці відсутні об`єкти нерухомого майна. 

    2.4 Земельна ділянка ,яка передається в оренду немає недоліків, що можуть 

перешкоджати її ефективному цільовому використанню. 

 

                                                       3.ОРЕНДНА  ПЛАТА. 

 

    3.1   За   використання  земельної   ділянки  « Орендар»  сплачує  орендну  плату після 

реєстрації цього договору в розмірі 3 % від її нормативної грошової оцінки , що становить  

1705, 92  за  рік.  Орендна   плата   вноситься один раз на рік але не пізніше 25 серпня 

кожного року , наступного за звітним, шляхом банківського переказу до Місцевого 

бюджету Мостівської сільської ради , ЗУКПО сільради № 38057729 на розрахунковий 

рахунок № 33211815014388, в УДКСУ у Доманівському районі Миколаївської області 

МФО 899998, 
 3.2    Розмір орендної плати переглядається за домовленістю сторін, а також у разі: 

- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі 

внаслідок індексації; 

- погіршення стану орендованої земельної ділянки; 

- зміни умов господарювання передбачених договором; 

- у інших випадках передбачених законом. 

   3.3  У разі невнесення орендної плати у строки визначені цим договором, стягується 

пеня у розмірі подвійної ставки НБУ  від несплаченої суми за кожен день прострочення. 

 



4. СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ. 

 

4.1 Договір укладено строком на 7 ( сім ) років . 

4.2 Після закінчення строку договору оренди Орендар має переважне право поновлення  

його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до 

закінчення строку дії договору повідомити Орендодавця про намір продовжити 

його дію. 

 

5.    УМОВИ  ВИКОРИСТАННЯ,  ПЕРЕДАЧІ  ТА ПОВЕРНЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ  ДІЛЯНКИ. 

5.1 Земельна ділянка передається в оренду для городництва. 

Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови . 

Передача земельної ділянки в оренду здійснюється з розробленням проекту її відведення. 

Підставою передачі земельної ділянки «Орендарю» є рішення № 13 від 15.05.2018 року 

ХVІІІ позачергової сесії 8 скликання Мостівської сільської ради. 

      Умови збереження стану об’єкта оренди – використання земельної ділянки за 

цільовим призначенням. 

      5.2  Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку 

у стані не гіршому порівняно з тим , у якому він одержав її в оренду. 

 

6.ІНШІ  ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН. 

 

     6.1    Орендодавець має право вимагати від Орендаря : 

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором 

оренди; 

- своєчасного внесення орендної плати ; 

     6.2    Орендодавець зобов`язаний : 

- передавати у користування Орендарю земельну ділянку у стані , що відповідає 

умовам договору оренди та придатну для використання за цільовим призначенням; 

- не вчиняти дій, які перешкоджали б Орендареві користуватися орендованою 

земельною ділянкою; 

- своєчасно повідомляти Орендаря про необхідність перегляду умов договору ; 

- проводити контроль за цільовим використанням і збереженням якості земельної 

ділянки. 

6.3   Орендар має право: 

- самостійно господарювати на відведеній йому земельній ділянці, самостійно визначати 

напрямки своєї господарської діяльності відповідно до її призначення та умов договору; 

-  одержувати продукцію та доходи ; 

6.4   Орендар зобов`язаний: 

- використовувати надану земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, 

умов її надання та зберігання якості; 

- своєчасно сплачувати орендну плату; 

- повернути земельну ділянку у тому ж стані та в тій же якості, в якій вона 

знаходилася на момент передачі її в оренду за цим договором. 

 

7.  ЗМІНА  УМОВ  ДОГОВОРУ  І  ПРИПИНЕННЯ  ЙОГО  ДІЇ. 

        7.1  Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. 

  7.2 У разі недосягнення згоди щодо умов договору спір розв`язується у судовому 

порядку. 

  7.3   Дія договору припиняється у разі: 

- закінчення строку, на який його було укладено; 

- смерті фізичної особи – орендаря. 



  7.4   Дія договору припиняється шляхом його розірвання за: 

- взаємною згодою сторін; 

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною 

обов`язків ,передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, 

пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її 

використанню,а також з інших підстав визначених законом. 

  7.5   Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається. 

7.6  Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи – орендаря, 

засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду не переходить до спадкоємців 

або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН  

ЗА  НЕВИКОНАННЯ  АБО  НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ. 

 

         За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність 

відповідно до закону та цього договору. 

        Сторона , яка порушила зобов`язання , звільняється від відповідальності, якщо вона 

доведе, що це порушення сталося не з її вини. 

 

                                               9.  ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ. 

 

       Цей договір набирає чинності після його підписання Сторонами та його державної 

реєстрації. 

       Цей договір укладено українською мовою у трьох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу,один з яких знаходиться у « орендодавця»,  другий – в «орендаря», 

третій – у відділі державної реєстрації речових прав на майно Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області. 

        Невід`ємними частинами договору є : 

- Розрахунок розміру орендної плати; 

- акт прийому – передачі земельної ділянки; 

- кадастровий план земельної ділянки. 

 

РЕКВІЗИТИ  СТОРІН 

 

Орендодавець  Орендар 

Мостівська сільська рада                                     Харсекіна Ірина Олегівна 
Доманівського району                                            

Миколаївської області                                              

Місце знаходження юридичної особи:Місце проживання : 

56470 Миколаївська область                                 56470 Миколаївска область  

Доманівський район, с. Мостове                          Доманівський район, с. Першотравнівка 

Вул. Степова, 11                                                     вул . Річна, 9 

Ідентифікаційний код : 04375033                         Ідентифікаційний код :  3115414942 

 

 

    Орендодавець: _____________ Н.В Бабанська          Орендар   __________  Харсекіна 

І.О.          

 

 

МП.                                                                                         МП.    

 

 



Додаток до договору  

оренди земельної ділянки 

                                                                                                         для городництва  

в с. Першотравнівка вул. Річна, 15 

Гриневич О.М. 

________________________ 

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК 

розміру орендної плати  за земельну ділянку для городництва 

 
 

 

Категорія  

земель 

 

 

 

Площа,  

га 

    Нормативна 

грошова 

оцінка 

земельної 

ділянки згідно  

Витягу з техн. 

документації 

про НГО 

земель 

населених 

пунктів 

Мостівської 

сільської ради  

від  13.12.2018 

р. 

Ставка 

 земельного 

податку 

встановлена 

ЗУ «Про 

плату за 

землю», 

відсоток від 

нормативної 

грошової 

оцінки 

земельної 

ділянки 

 

 

Розмір 

земельного 

податку, грн 

Прийнятий 

для 

розрахунку 

розміру 

орендної 

плати 

відсоток від 

нормативної 

грошової 

оцінки 

згідно 

рішення 

с/ради 

Розмір 

орендної 

плати  на 

рік 

(грн.) 

Землі житлової та 

громадської забудови 

Сільськогосподарського 

призначення 

 села Першотравнівка 

Доманівського району 

Миколаївської області 

 

0,9642 

 

23364,33 

 

 

- 

 

 

- 

 

3% 

 

700,93 

 

 

 

 У межах Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

 

 

Орендодавець _________________________ Н.В. Бабанська 

 

 

 

Орендар __________________________  Гриневич О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АКТ 

прийому – передачі земельної ділянки. 

 

 

с. Мостове                                                                            «___» ____________ 20__ року.  

 

 

Орендодавець – Мостівська сільська рада Доманівського району Миколаївської області , 

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в особі 

сільського голови Бабанської Надії Володимирівни , ( юридична адреса: с. Мостове 

Доманівського району Миколаївської області вул. Степова, 11) передав 

а Орендар Гриневич Олена Миколаївна прийняла в строкове платне користування 

земельну ділянку площею 0,9642га  з для городництва із земель житлової та громадської 

забудови сільськогосподарського призначення с. Першотравнівка вул. Річна, 15  на 

території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 

 

Взаємних претензій не має. 

 

 

 

 

 

 

Орендодавець: _____________ Н.В Бабанська            Орендар _________  Гриневич О.М.       

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від 20 червня  2019 року  № __                         ХХХІІІ  сесія восьмого скликання        

с. Мостове 

 

       Про  затвердження  технічної  документації  землеустрою 

 щодо встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки  

в натурі (на місцевості)  громадянці України Шкут Марії  

Павлівні 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.12,22,40,122,123  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 громадянці України Шкут Марії Павлівні площею 0,2500 га з кадастровим 

номером № 4822783500:16:048:0005 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) , яка знаходиться за 

адресою с. Мостове вул. Набережна,2 із земель житлової та громадської забудови 

комунальної власності  в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 

району Миколаївської області . 

 

2. Зобов’язати громадянку Шкут М.П. зареєструвати право власності на вказану земельну 

ділянку в органі Укрдержреєстру. 

 

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                                                                        Н.В. Бабанська 

 
 



 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

                                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від « 20» червня 2019 року     № __                                       ХХХІІІ  сесія восьмого скликання       

 

   Про погодження передачі у  власність земельної ділянки 

гр. України Ярусевичу Василю Семеновичу  для ведення особистого 

 селянського  господарства на території Мостівської сільської   ради . 

 

Розглянувши заяву гр. України  Ярусевичу Василю Семеновичу керуючись ст.. 26 ЗУ «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до розпорядження КМУ від 31.01.2018 року 

№60-р « Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» 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. Погодити передачу у власність земельної ділянки у  власність гр. України Ярусевичу Василю 

Семеновичу орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності на території 

Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 

відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Н.В. Бабанська 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційний план 

 

місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га 

пасовищ для надання у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. України Ярусевич Василю Семеновичу  із земель 

сільськогосподарського призначення державної власності на території 

Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 

області. 

  
 

 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                            Н.В. Бабанська 
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