
 

 
 

УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 
 Мостівська   сільська   рада 

________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ 

 

    Від  08 вересня 2021 року                            ХІІІ  сесія восьмого скликання 

 

                                                                       Місце проведення сесії: СБК с. Мостове 

 

Всього  обрано депутатів                                       22 депутата 

Прийняли участь в роботі сесії                             15 депутатів (список додається) 
 

Запрошені: 
Пастушенко С.. – заступник сільського голови 

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

Ульянов О.В. – начальник відділу земельних відносин, архітектури та житлово-комунального 
господарства. 
Головуючий на  сесії: Бабанська Н.В. сільський голова 

Секретар  сесії:  Гумініченко І.Л.  депутат виборчого округу № 1 

Лічильна комісія: Наврузалієва Л.В. .депутат виборчого округу №  4, Гавриленко 
Л.В.депутат від виборчого округу №  4.               
Головуючий на  сесії Бабанська Н.В.: 
На пропозицію депутатів голова відкриває і оголошує про початок роботи сесії.  
Депутатам роздано проект порядку денного. За пропозицією депутатів  порядок денний 
прийнятий за основу. 
Зміни та доповнення до  проекту порядку денного не  надійшли. 
Голосували пропозицію головуючого: 
Затвердити порядок денний пленарного засідання ХІІІ сесії сільської ради 8 скликання в 
цілому.  
За - 15 , проти – 0, утримались – 0 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1.Про затвердження прогнозу бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 
2022-2024 роки 

Інформує: начальник відділу Гривнак А.С. 
 

2.Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 2021 рік 

Інформує: начальник відділу Гривнак А.С. 
 



3.Про схвалення проекту Угоди про співробітництво між Мостівською територіальною 
громадою та Вознесенською районною радою Вознесенського району Миколаївської області 
Інформує: сільський голова Н.В.Бабанська 

 

4.Про погодження меж міста Вознесенська Вознесенського району Миколаївської області 
Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

5.Про внесення змін до штатного розпису Мостівського НВК 

Інформує: начальник відділу Савченко А.В. 
 

6.Про створення Наглядової (піклувальної) ради закладів освіти Мостівської сільської ради 

Інформує: начальник відділу Савченко А.В. 
 

7.Про затвердження складу Наглядової ради закладів освіти Мостівської сільської ради 

Інформує: начальник відділу Савченко А.В. 
 

8. Про виготовлення Технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок із земель колективної власності за № 088, 091, 344, 345 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

9. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування комунальному підприємству «Сількомунгосп» для 
будівництва скверу в с. Суха Балка із земель комунальної власності Мостівської сільської 
ради 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

10. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Мяделець Д.О. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

11. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Дєєвій Н.А. та Кандибаєву В.Г.для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

12. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Сімоновій Т.О. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

13. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гриневичу А.В. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

14. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Вдовіковій О.М. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

15. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Михалко Г.М., Михалко Н.М., Михалко М.М. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

16. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Борді Р.М. для ведення ОСГ 



Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

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

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

18. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду  гр. Грибоносу А.В. для городництва в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 1а 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

19. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду  гр. Котрус М.А. для сінокосіння та випасання худоби 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

20. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду  гр. Печенніку С.В. для сінокосіння та випасання худоби 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

21. Про надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
(невитребуваних часток (паїв)) ТОВ ім. Богдана Хмельницького 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

22. Про надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
(невитребуваних часток (паїв)) ТОВ «Злагода» 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

23. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Гедуляну С.В. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Лідіївка, вул. Садова, 44 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

24. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Лиходід Л.А. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове, провулок Верхній, 14 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

25. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Печенник А.І. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове,  вул. Верхня, 4 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

26. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Печеннику О.М. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове,  вул. Івана Федорова, 10 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

27. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Заразкі Н.М. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Суха Балка,  вул. Польова, 27 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 



28. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Федотовій І.Д. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

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

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

30. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Лук’яненку О.О. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

31. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Христенку С.А. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

32. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Левченко Л.І. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

33. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
гр. Микитіній В.В. та Вдовікову В.Ф. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

34. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Орловській Ю.В. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

35. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
гр. Сіроштану О.В. та Сіроштан Е.С. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

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

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

37. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
гр. Бабанському М.С., Хмелінській Т.О., Стахурському І.Р., Стахурській К.Ю. для ведення 
ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

38. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
гр. Струтинському Д.М. та Струтинській В.А. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

39. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Рингач Т.В. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

40. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Мутаф М.О. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 



41. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр.Гатману Г.Б. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

42. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
гр. Михайлову О.С. та Михайлову В.О.  для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

43. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Котенку Р.М. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

44. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Михайлуці Д.С. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

45. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Сіянку В.Ю. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

46. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
гр. Левченку В.Л., Левченко В.В., Левченко О.А. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

47. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Карп К.А. для ведення ОСГ 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

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

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

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

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

50. Про затвердження Проекту землнустрою щодо відведення земельних дялнок в оренду гр. 
Николенко Т.В. для сінокосіння та випасання худоби 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

51. Про затвердження Проекту землнустрою щодо відведення земельних дялнок в оренду гр. 
Орловському С.В. для сінокосіння та випасання худоби 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

52. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Заразкі Н.М. для городництва в с. Суха Балка, вул. Польова, 27 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

53. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Мацуй Г.В. для городництва в с. Суха Балка, вул. Соснова, 8 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 



54. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Веремейчук С.Б. для городництва в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 13 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

55. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Печеннику О.М. для городництва в с. Мостове, вул. Івана Федорова, 12 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

56. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Мисенко Л.І. для городництва в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 2 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

57. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Мацуй Г.В. для городництва в с. Суха Балка, вул. Соснова, 7/1 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

58. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Коваль О.В. для городництва в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 1 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

59. Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності кадастровий номер 4822783500:02:000:0105 

Інформує: начальник відділу Ульянов О.В. 
 

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

 

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

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

 

   СЛУХАЛИ: начальника відділу Гривнак А.С. , яка ознайомила присутніх з прогнозом 
бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ: начальника відділу Гривнак А.С. , яка ознайомила присутніх ззі зімнами, які 
необхідно внести до бюджету сільської ради на 2021 рік 

 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 



     СЛУХАЛИ:   начальника відділу Гавриленко Л.В. про схвалення проєкту Угоди про 
співробітництво між Мостівською територіальною громадою та Вознесенською районною 

радою, якам наголосила на те, що згідно даної угоди будуть розвивати досягнуті 
домовленості по сприянню децентралізації, впровадженню реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, сприянню сприянню 
соціально-економічного розвитку ТГ, сприянню формування ефективного місцевого 
самоврядування в ТГ, організації поширення кращих практик та обміну успішним досвідом з 
питань об’єднання територіальних громад та їх розвитку, запровадженню сучасних форм 
урядування в ТГ (стратегічне планування розвитку, надання адміністративних послуг, 
впровадження е-врядування), сприянню формування системипрофесійної підготовки і 
навчання керівників та фахівців місцевого самоврядування, вивчення та впровадження 
відповідного міжнародного досвіду. 
                                                      Сільська рада вирішила: 

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

 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про погодження меж міста Вознесенська 
Вознесенського району, який граничить з Козубівкою Мостівської сільської ради. 
                                                      Сільська рада вирішила: 

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

 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу освіти, молоді та спорту Савченко А.В., яка 
запропонувала внести до штатного розпису Мостівського НВК 0,5 ставки електромонтера 
з ремонту та обслуговування електроустаткування 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу освіти, молоді та спорту Савченко А.В.  про створення 
Наглядової (піклувальної) ради закладів освіти Мостівської сільської ради та ознайомила 
депутатів з Положенням про наглядову (піклувальну раду). Також Альона Василівна  
зачитала склад Наглядової ради та запитала, може хтось хоче запропонувати інші 
кандидатури. Інших пропозицій не надійшло. 
                                                      Сільська рада вирішила: 

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

 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В.  про виготовлення Технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок із земель 
колективної власності за № 088, 091, 344, 345 

 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В.  про надання дозволу на розробку Проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування комунальному 



підприємству «Сількомунгосп» для будівництва скверу в с. Суха Балка із земель 
комунальної власності Мостівської сільської ради 

 

Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

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

Дєєвій Надії Анатоліївні 
Кандибаєву Віктору Георгійовичу 

Сімоновій Тетяні Олександрівні 
Гриневичу Артему Віталійовичу 

Вдовіковій Олені Миколаївні 
Михалко Наталії Миколаївні 
Михалко Галині Миколаївні 
Михалко Марині Миколаївні 
Борді Розі Михайлівні 
Яременку Василю Даниловичу 

 

Гриневич Тетяна Михайлівна, депутат від виборчого округу № 2 заявила, що з даного 
питання у неї виникає конфлікт інтересів, тому вона участі у голосуванні не приймає. 
 

Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про надання дозолу на виготовлення 
Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва 
Грибоносу Андрію Віталійовичу в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 1а 

  

Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ: начальника відділу Ульянова О.В.  про  надання дозволу на розробку Проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  для сінокосіння та випасання 
худоби: 
Котрус Марії Андріївні 
Печенніку Сергію Вікторовичу 

 

 Котрус Андрій Миколайович, депутат від виборчого округу № 1 заявив, що з даного 
питання у нього виникає конфлікт інтересів, тому він участі у голосуванні не приймає.  
 

Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються) 

 



   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про надання в оренду земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення (невитребуваних земельних часток (паїв)) ТОВ ім. 
Богдана Хмельницького та ТОВ «Злагода» 

 

Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються) 

 

  СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про затвердження Проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) таким гр.: 
Гедуляну Сергію Вікторовичу в с. Лідіївка, вул. Садова, 44 

Лиходід Ларисі Анатоліївні в с. Мостове, провулок Верхній, 14 

Печенние Альоні Іванівні в с. Мостове,вул. Верхня, 4 

Печеннику Олександру Миколайовичу в с. Мостове, вул. Івана Федорова, 10 

Заразкі Надії Миколаївні в с. Суха Балка, вул. Польова, 27 

 

Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються) 

 

    СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про затвердження Проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення ОСГ таким громадянам: 
Федотовій Наталії Валеріївні 
Ахрамович Кароліні Андріївні 
Лук’яненку Олександру Олександровичу 

Христенку Сергію Андрійовичу 

Протасевич Любов Іванівні 
Микитіній Вікторії Володимирівні 
Вдовікову Василю Федоровичу 

Орловській Юлії Володимирівні 
Сіроштану Олександру Вадимовичу 

Сіроштан Еммі Сергіївні 
Борді Тимофію Володимировичу 

Бабанському Миколі Сергійовичу 

Хмелінській Тетяні Олександрівні 
Стахурському Івану Руслановичу 

Стахурській Катерині Юріївні 
Струтинському Дмитру Миколайовичу 

Струтинській Вірі Анатоліївні 
Рингач Тетяні Вікторівні 
Мутаф Марині Олексіївні 
Гатману Геннадію Борисовичу 

Михайлову Олександру Сергійовичу 

Михайлову Владиславу Олександровичу 

Котенку Руслану Миколайовичу 

Михайлуці Дмитру Сергійовичу 

Сіянко Владиславу ЮрійовичуЛевченку Віталію Леонідовичу 

Левченко Вікторії Володимирівні 
Левченко Ользі Анатоліївні 
Карп Кароліні Андріївні 
Кобиляну Миколі Андрійовичу 



Федотову Дмитру Валентиновичу 

 

Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються) 

 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про затвердження Проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби: 
Николенко Тетяні Вікторівні 
Орловському Сергію Володимировичу 

 

Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються) 

 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про затвердження Проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва таким гр: 
Заразкі Надії Миколаївні в с. Суха Балка, вул. Польова, 27 

Мацуй Ганні Валеріївні в с. Суха Балка, вул. Соснова, 8 

Петренку Олександру Яковичу в с. Мостове, вул. Верзхня, 18 

Веремейчук Світлані Богданівні в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 13 

Печеннику Олександру Миколайовичу в с. Мостове, вул. Івана Федорова, 12 

Мисенко Любов Євгеніївні в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 2 

Мацуй Ганні Валеріївні в с. Суха Балка, вул. Соснова, 7/1 

Коваль Оксані Володимирівні в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 1 

Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються) 

 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Ульянова О.В. про затвердження Технічної документації 
із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної власності (землі 
запасу) кадастровий номер 4822783500:02:000:0105 

 

Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються) 

 

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

       Звучить Державний Гімн України. 
 

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

 

    Сільський голова                                                     Надія БАБАНСЬКА 

 

 

   Протокол сесії вела                                                   Ірина ГУМІНІЧЕНКО 

 



 

Додаток     
до   протоколу ХІІ позачергової  сесії  

Мостівської сільської ради   
                                                                                                                                      8  скликання 

від 08.09.2021 р.               
 

СПИСОК  ДЕПУТАТІВ 

Мостівської сільської ради VІІІ скликання 

№ 

виборчого 
округу 

 

Прізвище, ім’я по батькові  депутатів 

Відмітка про 
участь у  роботі  

сесії 
1. Котрус Андрій Миколайович + 

 Онищенко Ольга Юріївна + 

 Рубін Анатолій Вікторович - 

 Бугровенко Лідія Василівна - 

2 Федишина Олена Вікторівна + 

 Соловей Олександр Миколайович + 

 Підбережник Володимир Володимирович - 

 Гриневич Тетяна Михайлівна + 

3 Сіроштан Сергій Олександрович - 

 Затірка Юлія Олегівна + 

 Петренко Ігор Володимирович + 

 Барабаш Тетяна Миколаївна - 

4 Наврузалієва Людмила Олександрівна + 

 Гавриленко Лариса Володимирівна + 

5 Кельнік Сергій Іванович - 

 Гривнак Ася Степанівна + 

 Сіромашенко Марина Йосипівна + 

 Гумініченко  Ірина Леонідівна + 

6 Безіна Лілія Никифорівна + 

 Бєлкін Олександр Юрійович + 

7 Танцюра Віталій Тимофійович - 

 Радчук Тетяна Дмитрівна + 

 ВСЬОГО  ПРИСУТНІХ:  15 

 

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

 

Секретар сільської ради                                                       Тетяна РАДЧУК 

 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 08 » вересня 2021 року     №    3            ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

Про схвалення проєкту Угоди про співробітництво 

між Мостівською  територіальною громадою 

та Вознесенською районною радою Вознесенського району  
Миколаївської області 
 

     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 
меморандуму про співробітництво та партнерство між Мостівською територіальною 
громадою та Вознесенською районною радою Вознесенського району Миколаївської області, 
підписаного головами територіальних громад Вознесенського району 15 квітня 2021 року, 
сільська рада 

 

  ВИРІШИЛА: 
 

1.Схвалити проект Угоди про співробітництво між Мостівською територіальною громадою 
та Вознесенською райнною радою Вознесенського району Миколаївської області, що 
додається. 
 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, 
інфрастурктури та комунального господарства. 
 

 

  Сільський голова                                                        Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХВАЛЕНО 

Рішенням сільської ради 

8 вересня 2021 року № 3 

 

УГОДА 

про співробітництво між Мостівською територіальною громадою та Вознесенською 
районною радою Вознесенського району Миколаївської області 

 

    Мостівська територіальна громада Вознесенського району Миколаївської області ,  в особі 
голови Бабанської Надії Володимирівни (надалі – сторона 1) та голови Вознесенської 
районної ради Вознесенського району Миколаївської області (надалі – сторона 2), які діють 
на підставі Заокну України «Про місцеве самоврядування в Україні» уклали угоди про таке: 
 

1.ПРЕДМЕТ УГОДИ 

 

1.1. Головним завданням органів місцевого самоврядування є створення комфортного та 
безпечного середовища для життя громадян, що може бути забезпечено виняткого на основі 
розумного зростання взаємовигідного співробітництва між громадами Вознесенського 
району. 
 

1.2. Вознесенський район та територіальні громади району сьогодні пов’язані низкою 
економічних,  соціальних та культурних зв’язків, які є основою спільного розвитку та мають 
величезний потенціал для зростання. Однак цей потенціал може бути використаним 
найбільш продуктивно лише за умови тісної співпраці та встановлення режиму партнерства 
та добросусідства між громадами району. 
 

2. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ 

 

2.1. Розвивати досягнуті домовленості по сприянню децентралізації, впровадженню 
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, сприянню 

сприянню соціально-економічного розвитку ТГ, сприянню формування ефективного 
місцевого самоврядування в ТГ, організації поширення кращих практик та обміну успішним 
досвідом з питань об’єднання територіальних громад та їх розвитку, запровадженню 
сучасних форм урядування в ТГ (стратегічне планування розвитку, надання 
адміністративних послуг, впровадження е-врядування), сприянню формування 
системипрофесійної підготовки і навчання керівників та фахівців місцевого самоврядування, 
вивчення та впровадження відповідного міжнародного досвіду. 
2.2. Враховувати бажання жителів, що проживають в населених пунктах Вознесенського 
району, мати нормальне транспортне сполучення, адекватний рівень і якість медичних, 
освітніх та інших публічних послуг. 
2.3. Забезпечувати збалансоване та розумне використання територій громад, збереження 
найбільш цінних земель, об’єктів природної та культурної спадщини. 
2.4. Враховувати інтереси громад всього району при реалізації стратегії регіонального 
розвитку, в тому числі через важливі проекти. 
2.5. Визнати важливими наступні напрями спільної діяльності: 

- розробка та реалізація стратегії розвитку раойну; 
- прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку району шляхом 

залучення інвестицій, грантів, міжнародної технічної допомоги; 
- координація співпраці громад у рамках Закону України «Про  

співробітництво територіальних громад; 
- проведення культурних та спортивно-масових заходів на території району, розвитку 
туризму та спорту, туристично-відпочинкових можливостей району; 



- захист навколишнього природного середовища, розвитку рекреаційного потенціалу 
території району, вжиття природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища; 
- вирішенн питань щодо збору та утилізації твердих побутових відходів, 
водопостачання та воджовідведення на території району та інші; 
- координація підрозділів для подолання наслідків стихійних лих танадзвичайних 
ситуацій. 
 

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

3.1. З метою практичної реалізації домовленостей щодо започаткування спіробітництва та 
партнерства сторони зобов’язуються: 
- проводити консультації щодо визначення сфер та форм співробітництва учасників 
партнерства; 
- створити спільну робочу групу з розробки пропозицій щодо етапів розвитку 
перспективних сфер підготовки проектів регіонального розвитку; 
- залучати до обговорення найбільш важливих рішень та проектів, які готуватимуться в 
рамках партнерства, жителів громад Вознесенського району; 
- здійснювати необхідні кроки для неформального обміну досвідом в межах 
партнерства між депутатами обласної, районної та місцевих рад, працівниками бюджетних 
установ та організацій; 
- проводити спільні заходи, зустрічі, засідання спільних робочих груп, семінари, круглі 
столи, публічні обговорення тощо; 
- реалізувати спільні соціальні, інфраструктурі, економічні та інші субвенції з місцевих 
бюджетів до районного бюджету Вознесенського району для його збалансування. 
 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

4.1. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного 
законодавства України. 

 

5. СТРОК ДІЇ УГОДИ 

 

Угода набирає чинності з дати її підписання та діє до 31 грудня 2025 року. 
 

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ІПІДПИСИ СТОРІН 

 

Сторона 1                                                         Сторона 2 

 

Мостівська територіальна громада                Вознесенська районна рада 

ЄДРПОУ  04375033                                         ЄДРПОУ  24794571     
вул. Степова, 11                                               пл. Центральна, 1    

с. Мостове                                                        м. Вознесенськ                                                                    
Миколаївська область                                     Миколаївська область 

56470                                                                 56500 

 

 ____________Надія БАБАНСЬКА                 ___________Спартак ГУКАСЯН 

 

 

  МП                                                                      МП 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

  

    Від « 08 » вересня  2021 року №  4                                 ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

  

Про погодження меж міста  
Вознесенська Вознесенського  
району Миколаївської  області .           
  

    Розглянувши Проєкт землеустрою щодо встановлення(зміни)меж міста Вознесенська 
Вознесенського району Миколаївської області,  керуючись статтею 7  Конституції України,  статтями 

12,173,174,175,186  Земельного Кодексу України,  статей 19,46 Закону України «Про землеустрій», та 
на підставі пункту 34 частини 1 статті  26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  
враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, 
природних ресурсів, екології та техногенної безпеки,   сільська рада 

 

в и р і ш и л а:  
1. Погодити  Проєкт землеустрою щодо встановлення(зміни) меж міста Вознесенська 
Вознесенського району Миколаївської області . 
  

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

  

  

  

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

 МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКИЙ  РАЙОН  

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

  

РІШЕННЯ   № 5 

  

   Від   «08»   вересня   2021   року                                              ХІІІ сесія  VIII  скликання                         
   с.Мостове                                                                                                                                  
 

Про внесення змін до  
штатного  розпису   
Мостівського НВК 

  

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

 

В И Р І Ш И Л А: 
      1.  Ввести до штату   Мостівського навчально-виховного комплексу «-заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти-центр дитячої та юнацької 
творчості» Мостівської сільської ради –0,5 ставки  електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування з 09.09.2021року.   
2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської 
ради Савченко А.В. внести зміни до штатних  розписів   закладів загальної середньої освіти  
Мостівської сільської ради. 
 

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

 

 

Сільський голова       Надія  БАБАНСЬКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

УКРАЇНА 
 МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКИЙ  РАЙОН  

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

  

РІШЕННЯ   № 6 

  

   Від   «08»   вересня   2021   року                                            ХІІІ  сесія VIII  скликання                         
   с.Мостове                                                                                                                                 
  

Про створення Наглядової  (піклувальної) ради 

закладів освіти Мостівської сільської  ради 

          Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання ст. 29 Закону України «Про освіту»,з метою ефективної взаємодії закладів освіти з 
органами місцевого самоврядування,  громадськістю, громадськими організаціями, 
юридичними та фізичними особами, Мостівська сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Створити Наглядову (піклувальну) раду  закладів освіти Мостівської сільської ради. 

2. Затвердити Положення про Наглядову (піклувальну) раду закладів освіти Мостівської 
сільської  ради (додаток 1). 

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

 

 

Сільський голова       Надія  БАБАНСЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 1 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням  13 сесії 8 скликання 

  Мостівської сільської ради 

від 08.09.2021р. № 6 

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про Наглядову (піклувальну) раду закладів освіти 

Мостівської сільської  ради 

1. Загальні положення 

 

1.1. Наглядова (піклувальна)  рада - це орган самоврядування, який формується з 
представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих 
громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 
сприятливих умов ефективної роботи  закладу освіти . 
1.2. Наглядова (піклувальна) рада (надалі — наглядова рада) у своїй діяльності керується 
Конституцією України, Законами України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту» , «Про дошкільну освіту» та 

 іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність закладів освіти, цим 
Положенням. 
1.3. Наглядова рада створюється за рішенням засновником відповідно до спеціальних 
законів. 
1.4. Наглядова рада  є  формою самоврядування. 
 

2. Мета, задачі та компетенція Наглядової ради 

 

2.1. Метою діяльності  Наглядової ради є сприяння забезпечення доступності загальної, 
середньої та дошкільної освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб, залучення 
широкої громадськості до вирішення проблем виховання та навчання. 
2.2. Наглядова рада сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку закладу 
освіти, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності i здійсненню 
контролю за ïx використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими 
організаціями, юридичними та фізичними особами. • 
2.3 Для здійснення мети Наглядова рада має право: 
- брати участь у визначенні Стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її 
виконання; 
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 
- аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника; 
- контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти i вносити 
відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу 
освіти; 
- вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання 
керівника закладу освіти з підстав, визначених законом; 
- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими 
документами закладу освіти. 



2.4. Основними завданнями  Наглядової  ради є: 
- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємства- ми, установами, 
навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання i 
виховання учнів (вихованців) у закладі освіти; 
- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та 
здоров'я учасників навчально-виховного процесу; 
— організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення 
учнів (вихованців), педагогічних працівників; 
— сприяння створенню та раціональному використанню фонду загально- обов'язкового 
навчання; 
- запобігання дитячій бездоглядності,сприяння працевлаштуванню  випускників 
закладів освіти. 
2.5.Наглядова  рада діє  на засадах: 
- пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства; 
- самоврядування; 
- колегіальності ухвалення рішень; 
- добровільності i рівноправності членства; 
- законності, гласності. 
 

3. Склад, порядок формування й умови роботи Наглядової ради 

 

3.1. Рішення про створення Наглядової ради приймає засновник i  
затверджує Положення про Наглядову раду закладу освіти. 
3.2. До складу Наглядової ради можуть входити жителі громади : представники органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, вчені, науковці, колишні педагоги, 
роботодавці, представники бізнесу або фермерських господарств, підприємств, установ i 
організацій у кількості від 7 до 15 осіб. 
3.3. До складу Наглядової ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та 
працівники цього закладу освіти. 
3.4. Голова, його заступник , секретар та члени Наглядової ради обираються сесією  
Мостівської  сільської ради. 
3.5. Голова Наглядової ради: 
 - керує діяльністю Наглядової ради, і  планує  його роботу; 
 - формує  порядок денний засідання Наглядової ради; 
  - визначає функції заступника та секретаря; 
- має право делегувати свої  повноваження заступнику; 
- забезпечує виконання рішень Наглядової ради; 
— представляє Наглядову раду в органах державної влади, в органах місцевого 
самоврядування, суспільних та інших організаціях; 
- організовує  взаємодію Наглядової ради з керівником закладу освіти; 
- вирішує інші питання відповідно до своїх повноважень, передбачених Положенням 
про Наглядову раду закладу освіти. 
3.6. Члени Наглядової ради мають право: 
— брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу; 
- вносити пропозиції з питань порядку денного засідань Наглядової ради; 
- брати участь в обговоренні питань, передбачених порядком денним, i в підготовці 
рішень Наглядової ради; 
- інформувати Наглядову раду про напрямки своєї діяльності; 
- вирішувати інші питання відповідно до законодавства i доручень голови Наглядової 
ради. 
3.7. Члени Наглядової ради зобов'язані: 
- бути присутніми на засіданнях Наглядової ради; 



- сприяти залученню засобів для розвитку закладу освіти. 
3.8. Члени Наглядової ради працюють на громадських засадах. 
3.9. У випадках, коли хтось із членів Наглядової ради вибуває, за рішенням ceciї  
Мостівської сільської ради на його місце обирається інша особа. 
3.10. Напрям діяльності Наглядової ради визначається з урахуванням пропозицій 
засновника навчальних закладів. Основною формою роботи Наглядової ради є  її засідання. 
3.12. Робота Наглядової ради здійснюється згідно з планом роботи на навчальний рік, 
затвердженим рішенням Наглядової ради. Засідання Наглядової  ради веде голова або його 
заступник 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази 
на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини i більше членів. Засідання 
Наглядової ради є правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин її членів. 
Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів та оформлюються 
протоколом секретарем. 
3.13. У засіданнях Наглядової ради за узгодженням із його головою мають право брати 
участь окремі громадяни i представники  Мостівської сільської ради. 
3.14. Наглядова рада інформує про свою діяльність у доступній формі на ceciї Мостівської  
сільської ради, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди, сайт тощо. 
3.15. Рішення Наглядової ради в 10-денний термін доводяться до відома засновника 
закладів освіти,  керівника та колективу закладів освіти, батьків, громадськості через 
оприлюднення на сайті закладу та на сайті засновника. 
 

 

4. Права  Наглядової ради 

 

Наглядова рада мас право:  
4.1. вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, 
загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, 
навчально-виробничої, наукової,                            культурно-спортивної, корекційно-

відновної  та лікувально-оздоровчої бази          закладу; 
4.2. сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу освіти; 
4.3.вживати заходи  щодо зміцнення матеріально-технічної          i навчально- методичної 
бази закладу освіти ; 
4.4. сприяти стимулюванню творчої  праці педагогічних працівників, учнів (вихованців); 
4.5. брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу 
освіти , з метою сприяння ïx вирішенню у встановленому порядку. 
 

5. Забезпечення діяльності Наглядової ради 

 

5.1. Діяльність Наглядової ради забезпечується засновником  закладу освіти. 
 5.2.Адміністрація закладу освіти надає Наглядовій раді інформацію i документацію про 
діяльність закладу освіти, необхідні для здійснення задач i функцій Наглядової ради, 
приміщення на час проведення засідання Наглядової ради, забезпечує безкоштовне 
користування засобами зв'язку й оргтехнікою для вирішення питань, безпосередньо 
пов'язаних із роботою Наглядової ради. 
 

6. Розв'язання суперечок 

 

Уci суперечки, що виникають, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 
 

7. Припинення діяльності Наглядової ради 

 



Припинення діяльності Наглядової ради відбувається шляхом  її  реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу) чи ліквідації за рішенням засновника. 
  

 

 Начальник відділу освіти, молоді та спорту                                     Альона САВЧЕНКО 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

 МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКИЙ  РАЙОН  

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

  

РІШЕННЯ   № 7 

  

   Від   «08»   вересня   2021   року                                          ХІІІ  сесія  VIII  скликання                         
   с.Мостове                                                                                                                                  
 

Про затвердження складу  
Наглядової ради закладів освіти  
Мостівської сільської ради 

 

 

Керуючись ст.ст. 26, 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту», сільська 
рада  
 

ВИРІШИЛА : 
1. Затвердити персональний склад Наглядової ради  закладів освіти Мостівської 

сільської ради: 
1.1. Пастушенко Світлана Георгіївна – голова Наглядової ради; 
1.2. Тарасов Сергій Валерійович- заступник голови Наглядової ради; 
1.3.  Федишина Олена Вікторівна – секретар Наглядової ради; 
1.4. Сіроштан Олександр Васильович – член Наглядової ради; 
1.5. Соловей Олександр Миколайович- член Наглядової ради; 
1.6. Гриневич Тетяна  Михайлівна - член Наглядової ради; 
1.7. Наврузалієва Людмила Олександрівна- член Наглядової ради; 
1.8. Котрус Андрій Миколайович- член Наглядової ради; 
1.9. Кельник Сергій Іванович - член Наглядової ради; 
1.10.  Фетько Тетяна Володимирівна- член Наглядової ради; 
1.11. Делі Георгій Васильович- член Наглядової ради; 
1.12. Шевчик Сергій Михайлович- член Наглядової ради; 
1.13. Алексанян Ольга  Вікторівна - член Наглядової ради. 

 

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

 

 

Сільський голова       Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                   МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня  2021 року     №   8                                       ХІІІ сесія восьмого скликання       
 

 Про  виготовлення технічної  
документації із  землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок із земель 

колективної власності  за № 088, 091, 344, 345 

 на території Мостівської сільської ради 

 Доманівського району Миколаївської області. 
 

Керуючись статтями 12, 79.1, 122  Земельного Кодексу України, статей 25, 55 Закону України  
«Про землеустрій»,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)»,  з метою здійснення розпорядження земельними 
ділянками та враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних відносин, благоустрою, 
будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки, Мостівська  сільська 
рада 

   в и р і ш и л а:  
 

1.Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок загальною орієнтовною площею 28,51 ріллі (невитребувані земельні частки (паї),  
ділянка № 088 – 6,96 га, ділянка № 091- 6,54 га, ділянка № 344 – 7,37 га, ділянка № 345 – 7,64 га  із 
складу земель сільськогосподарського призначення колективної власності бувшого КСП «Суха 
Балка» в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
 

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

 

 

Сільський голова                                                                     Надія  БАБАНСЬКА 

                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року     №   9                                     ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

        Про надання  дозволу  на  розробку  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у постійне користування 

комунальному підприємству «Сількомунгосп» для  будівництва 

скверу в с. Суха Балка із земель комунальної  власності  в межах  
Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву директора комунального підприємства «Сількомунгосп» Апостолі Катерини 
Петрівни , та керуючись ст. 7 Конституції України, ст.ст. 12,38,39,83,92,123 Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні »та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки, сільська рада 

в и р і ш и л а: 
 

1.Надати дозвіл на виготовлення Проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування комунальному підприємству «Сількомунгосп» для будівництва скверу орієнтовною 
площею 1,300 га в с. Суха Балка по вул. Центральна із земель громадського призначення 
комунальної власності на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

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

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

 

 

 

              Сільський голова                                                           Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року     №  10                                        ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

        Про надання  дозволу  на  розробку  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність громадянину 

 України Мяделець Денису Олександровичу  для  ведення особистого  
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  в межах Мостівської сільської   ради . 
 

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

в и р і ш и л а: 
 

1.Надати дозвіл на виготовлення Проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 
ведення особистого селянського господарства у власність  громадянину України Мяделець Денису 
Олександровичу – 2,000 га пасовищ із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності (землі запасу) на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

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

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

 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року     №  11                                          ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

        Про надання  дозволу  на  розробку  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельних  ділянок  у  власність громадянам 

 України Дєєвій Надії Анатоліївні та Кандибаєву Віктору  
Георгійовичу  для  ведення особистого селянського 

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

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

в и р і ш и л а: 
 

1.Надати дозвіл на виготовлення Проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для 
ведення особистого селянського господарства у власність  громадянам України : 
 - Дєєвій Надії Анатоліївні – 1,5000 га ріллі; 
- Кандибаєву Віктору Георгійовичу – 1,5000 га ріллі 
 із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) на території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

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

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

 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

   Від « 08» вересня  2021 року     № 12                                             ХІІІ сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

  

   Про надання дозволу на виготовлення Проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянці  
України Сімоновій Тетяні Олександрівні для ведення 

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

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

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянці  України Сімоновій Тетяні Олександрівні   дозвіл на виготовлення  Проєкту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  власність орієнтовною площею – 2,0000 га. 
пасовищ  кадастровий номер 4822783500:14:000:0130 для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної в межах  території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

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

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

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

   Від « 08» вересня  2021 року     №  13                                             ХІІІ сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

  

   Про надання дозволу на виготовлення Проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянину  
України Гриневичу Артему Віталійовичу для ведення 

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

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

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянину України Гриневичу Артему Віталійовичу  дозвіл на виготовлення  Проєкту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  власність орієнтовною площею – 1,6000 га. 
пасовищ кадастровий номер 4822783500:07:000:0068 для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної в межах  території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

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

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

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

   Від « 08» вересня  2021 року     №  14                                             ХІІІ сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

  

   Про надання дозволу на виготовлення Проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність громадянці  
України Вдовіковій Олені Миколаївні для ведення 

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

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

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянці України Вдовіковій Олені Миколаївні   дозвіл на виготовлення  Проєкту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  власність орієнтовною площею – 1,7201 га. 
пасовищ  кадастровий номер 4822783500:03:000:0158 для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної в межах  території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

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

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

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня 2021 року     №    15                                              ХІІ  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  розробку  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельних  ділянок  у  власність гр. України 

Михалко Галині Миколаївні, Михалко Марині Миколаївні та  
Михалко Наталі Миколаївні для  ведення особистого  
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяви гр. України  та керуючись ст. 7 Конституції України, статтей 

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

в и р і ш и л а: 
1. Надати дозвіл на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для 
ведення особистого селянського господарства у власність слідуючим громадянам : 
1. Михалко Наталі Миколаївні – 2,0000 га пасовищ; 
2. Михалко Марині Миколаївні – 2,0000 га пасовищ; 
3. Михалко Галині Миколаївні – 2,0000 га пасовищ 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) на території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
2. Рекомендувати громадянам  : 
2.1. Замовити в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що 
обумовлюються угодою сторін. 
2.2.. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

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

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від « 08 » серпня 2021 року №  16                     ХIII  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність громадянці України                                                                
Борді Розі Михайлівні  для ведення особистого                                                                           
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

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

сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянці України  Борді Розі Михайлівні дозвіл на виготовлення  Проєкту землеустрою 
щодо відведення  земельної ділянки у  власність орієнтовною площею 0.8000 га, кадастровий номер 
4822783500:08:000:0244, під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами  
для ведення особистого селянського господарства із земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності в межах  території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

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

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

 

 

Сільський голова                                                         Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



  

                                                                               У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 08 » вересня 2021 року №  17                                         XIII   сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проєкту землеустрою 

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

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

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

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

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

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                                  МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 08 » вересня 2021 року №  18                                                    ХІII сесія восьмого скликання       
 

Про надання дозволу на розробку Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки громадянину України  
Грибонос Андрію Віталійовичу  в  оренду для городництва 

в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 1а  із земель сільськогосподарського 

 призначення  на території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської області . 
 

      Розглянувши заяву громадянина України Грибонос Андрія Віталійовича та керуючись статтею 7  
Конституції України,  статтями 12,22,34,122,123,124,186  Земельного Кодексу України, статей 
4,13,14,15 Закону України «Про оренду землі», статей 25,50 Закону України «Про землеустрій», та на 
підставі пункту 34 частини 1 статті  26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  
враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, 
природних ресурсів, екології та техногенної безпеки,   сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянину України Грибонос Андрію Віталійовичу  дозвіл на розробку Проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею  0,6000 га  в оренду для 
городництва терміном на 20 років, яка розташована за адресою с.Івано-Федорівка, вул. Ясна, 1а  із 
земель  сільськогосподарського призначення комунальної власності на території  Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянину Грибонос А.В. : 
2.1. Замовити в місячний термін Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у суб’єкта 
господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що 
обумовлюються угодою сторін. 

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

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

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 08 » вересня 2021 року № 19                  ХIIІ сесія восьмого скликання       
 

Про надання дозволу на розробку Проекту  
землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки громадянці України Котрус Марії Андріївні 
 для сінокосіння та випасання худоби із земель 

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

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

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянці України Котрус Марії Андріївні дозвіл на розробку Проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею  22,0386 га пасовищ, кадастровий 
номер 4822782000:06:000:0122, в  оренду для сінокосіння та випасання худоби терміном на 
25 років із земель  сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати громадянці України Котрус М.А: 

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

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

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 08 » вересня 2021 року № 20                      ХІІІ сесія восьмого скликання       
 

Про надання дозволу на розробку Проекту  
землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки громадянину України Печенніку Сергію 

 Вікторовичу в  оренду для сінокосіння та  
випасання худоби із земель сільськогосподарського  
призначення комунальної власності в межах Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

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

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати громадянину України Печенніку Сергію Вікторовичу дозвіл на розробку Проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею  12,8724 пасовищ, 
кадастровий номер 4822783500:03:000:0100, в  оренду для сінокосіння та випасання худоби 
терміном на 25 років із земель  сільськогосподарського призначення комунальної власності в 
межах Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

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

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

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 
 



    

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №     21             XІII  сесія восьмого 
скликання  
      

Про надання в оренду земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

(невитребуваних земельних часток (паїв)) 
 

Розглянувши заяву директора ТОВ ім.. Богдана Хмельницького Антіпова Володимира 
Григоровича керуючись ст. ст. 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 1277 Цивільного кодексу України, ст. ст.4, 
19 Закону України «Про оренду землі», ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в 

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

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити розроблену та погоджену  Технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості)Б що плануються до надання в оренду 
ТОВ ім.. Богдана Хмельницького  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Надати в оренду терміном на 7(сім) років товариству з обмеженою відповідальністю імені 
Богдана Хмельницького земельні ділянки (невитребувані земельні ділянки (паї)) загальною 
площею 29.9204 ріллі га, з них:  
земельна ділянка площею 1.2900га ріллі, кадастровий номер 4822783500:14:000:0150; 

земельна ділянка площею 10.5400га ріллі, кадастровий номер 4822783500:13:000:0152; 

земельна ділянка площею 9.7000га ріллі, кадастровий номер 4822783500:13:000:0151; 

земельна ділянка площею 8.3904га ріллі, кадастровий номер 4822783500:13:000:0150 

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

 

 

 

 



 

 

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №   22               XІII  сесія восьмого скликання  
      

Про надання в оренду земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

(невитребуваних земельних часток (паїв)) 
ТОВ «Злагода» 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Злагода» Сербіна Сергія Вікторовича керуючись 
ст. ст. 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного 
кодексу України, ст. 1277 Цивільного кодексу України, ст. ст.4, 19 Закону України «Про 
оренду землі», ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв),сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати в оренду терміном на 7(сім) років товариству з обмеженою відповідальністю 
«Злагода» земельні ділянки (невитребувані земельні ділянки (паї)) загальною площею 
7,851 ріллі га, з них:  
земельна ділянка площею 4,0851 га ріллі, кадастровий номер 4822784400:04:000:0160; 

земельна ділянка площею 3,7659 га ріллі, кадастровий номер 4822784400:04:000:0161; 

із земель сільськогосподарського призначення для  ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, які розташовані в межах  території  Мостівської 
сільської Доманівського району Миколаївської  області. 
2. Встановити розмір орендної плати в розмірі 9% від нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок. 
3.Рекомендувати директору ТОВ «Злагода» Сербіну Сергію Вікторовичу. укласти з 
Мостівською сільською радою договір оренди землі та провести його державну реєстрацію 
відповідно до вимог чинного законодавства. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 
ресурсів та екології. 
 
 
Сільський голова                                                             Надія  БАБАНСЬКА 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від « 08» вересня  2021 року     №  23                                      ХІІІ   сесія восьмого скликання       
с. Мостове 

 

Про  затвердження  Проєкту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної ділянки у власність громадянину 

 України Гедулян Сергію Вікторовичу для будівництва та  
обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель 

комунальної власності с. Лідіївкавул.Садова,44 

в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської  області .           
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт  із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину України Гедулян Сергію Вікторовичу для 
будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в с. Лідіївка вул. Садова, 44 в межах території  Мостівської сільської 
ради Доманівського району   Миколаївської  області .           
 

2. Передати у власність громадянину України Гедулян С.В.  земельну ділянку площею – 

0,2500 га, кадастровий номер 4822784400:19:014:0005 для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Лідіївка вул. 
Садова, 44 в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району   
Миколаївської  області . 
 

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

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

Сільський голова                                              Надія БАБАНСЬКА 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від « 08» вересня  2021 року     №  24                                      ХІІІ   сесія восьмого скликання       
с. Мостове 

 

Про  затвердження  Технічної документації із  землеустрою щодо  
Встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  
В натурі (на місцевості) гр. України Лиходід Ларисі 
Анатоліївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарськихбудівель і споруд (присадибна ділянка) із земель 

комунальної власності с. Мостове, провулок Верхній, 14 

в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської  області .           
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблену та погоджену Технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. України 
Лиходід Ларисі Анатоліївні для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове, провул. Верхній, 14 в 
межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району   Миколаївської  області .           
 

2. Передати у власність гр. України ЛиходідЛ.А. земельну ділянку площею – 0,2167 га, 
кадастровий номер 4822783500:16:024:0013 для будівництва та обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Мостове, провул. 
Верхній, 14 в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району   
Миколаївської  області . 
 

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

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

 

Сільський голова                                              Надія БАБАНСЬКА 



 
 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від « 08» вересня  2021 року     №  25                    ХІІІ   сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

        Про  затвердження  Проєкту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної ділянки у власність громадянці 
 України Печенник Альоні Іванівні  для будівництва та  
обслуговування житлового будинку, господарських 

 будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель  
комунальної власності с. Мостове вул.. Верхня, 4  
в межах території  Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської  області .           
 

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

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

2. Передати у власність громадянці України Печенник Альоні Іванівні   земельну ділянку 
площею – 0,2500 га, кадастровий номер 4822783500:16:016:0006 для будівництва та 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
в с. Мостове вул.. Верхня, 4 в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського 
району   Миколаївської  області . 
 

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

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



 
 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від « 08» вересня  2021 року     № 26                              ХІІІ   сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

       Про  затвердження  технічної  документації із землеустрою 

 щодо встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки  
в натурі (на місцевості)  громадянину України Печеннику  
Олександру Миколайовичу для будівництва та обслуговування  житлового 

 будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  
в с. Мостове пров. Верхній, 14 в межах території   
Мостівської сільської ради Доманівського району    
Миколаївської  області .           
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблену та погоджену Технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 
України Печеннику Олександру Миколайовичу  для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове, вул. 
Івапна Федорова 10  в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського району   
Миколаївської  області .           
 

2. Передати у власність громадянину України Печеннику Олександру Миколайовичу 
земельну ділянку площею – 0,2500 га, кадастровий номер 4822783500:16:013:0005 для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в с. Мостове вул.. Івана Федорова, 10 в межах території  Мостівської 
сільської ради Доманівського району   Миколаївської  області . 
 

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

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

Сільський голова                                              Надія БАБАНСЬКА 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від « 08» вересня  2021 року     №  27                                     ХІІІ   сесія восьмого скликання       
с. Мостове 

 

Про  затвердження  Проєкту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної ділянки у власність громадянці 
 України Заразкі Надії Миколаївні для будівництва та  
обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель 

комунальної власності с. Суха Балка вул. Польова,27 

в межах території Мостівської сільської ради 

Доманівського району Миколаївської  області .           
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці України Заразкі Надії Миколаївні для будівництва та 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
в с. Суха Балка вул. Польова, 27 в межах території  Мостівської сільської ради 
Доманівського району   Миколаївської  області .           
 

2. Передати у власність громадянці України Заразкі Надії Миколаївні  земельну ділянку 
площею – 0,2500 га, кадастровий номер 4822784400:16:013:0003 для будівництва та 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
в с.Суха Балка вул. Польова, 27 в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського 
району   Миколаївської  області . 
 

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

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

 

 

Сільський голова                                              Надія БАБАНСЬКА 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року № 28                                          ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

            Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянці 
України  Федотовій Ілоні Дмитрівні  для  
ведення особистого селянського  господарства в межах 

території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці України Федотовій Ілоні Дмитрівні для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не 
наданих у власність та користування в межах території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у  власність громадянці України Федотовій Ілоні Дмитрівні земельну ділянку 
площею 2,0000 га пасовищ, кадастровий номер 4822784400:04:000:0162  для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності  за межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянину України Федотовій Н.В.: 
3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у 
Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

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

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

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року №  29                                         ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

            Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянці 
України  Ахрамович Кароліні Андріївні  для  
ведення особистого селянського  господарства в межах 

території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

    Розглянувши заяву громадянина України Ахрамович Андрія Вікторовича, представника 
інтересів малолітньої дитини Ахрамович Кароліни Андріївни, керуючись статтею 7 
Конституції України, статтями 12,22,33,118,122,123 Земельного Кодексу України, статтями 
25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, 
природних ресурсів та екології,   сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці України Ахрамович Кароліні Андріївні для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності не наданих у власність та користування в межах території Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у  власність громадянці України Ахрамович Кароліні Андріївні земельну 
ділянку площею 2,0000 га пасовищ, кадастровий номер 4822784400:12:000:0141  для 
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності  за межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянину України Ахрамович А.В.: 
3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у 
Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

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

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

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 



    

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

 

Від «08» вересня 2021 року № 30                            ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

            Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянину 

України  Лук`яненко Олександру Олександровичу  для  
ведення особистого селянського  господарства в межах 

території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину України Лук`яненко Олександру Олександровичу для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності не наданих у власність та користування в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у  власність громадянину України Лук`яненко Олександру Олександровичу 

земельну ділянку площею 2,0000 га пасовищ, кадастровий номер 4822783500:03:000:0159  

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності  за межами населеного пункту на території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянину України Лук`яненко  О.О.: 
3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у 
Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

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

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

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від « 08» вересня  2021 року     №  31                              ХІІІ сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у власність громадянину  
України Христенку Сергію Андрійовичу для ведення 

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

 району  Миколаївської області. 
 

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

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

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

 2. Передати у власність громадянину України Христенку Сергію Андрійовичу  земельну 
ділянку площею – 1,1750 га ріллі кадастровий номер 4822783500:08:000:0239 для ведення 
особистого селянського господарства КЦПВЗ (01.03) із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в межах території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області. 
 

3. Рекомендувати громадянину України Христенку С. А.  : 
3.1.Провести державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку у Державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для 
внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

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



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від « 08» вересня  2021 року     №   32                                                    ХІІІ сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у власність громадянину  
України Протасевич Любов Іванівні для ведення 

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

Доманівського  району  Миколаївської області. 
 

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

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

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

 2. Передати у власність громадянці України Протасевич Любов Іванівні   земельну ділянку площею 
– 2,0000 га ріллі кадастровий номер 4822783500:23:002:0004 для ведення особистого селянського 
господарства КЦПВЗ (01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в 
межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
 

3. Рекомендувати громадянці України Протасевич Л. І.  : 
3.1.Провести державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку у Державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для внесення 
відомостей до земельно-облікових документів. 
 

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

        Сільський голова                                             Надія БАБАНСЬКА 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від « 08» вересня  2021 року     №   33                     ХІІІ сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у власність громадянам  
України Микитіній Вікторії Володимирівні, Вдовікову 

 Василю Федоровичу для ведення особистого селянського  
господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

Розглянувши заяви громадянам України Микитіної Вікторії Володимирівни, Вдовікова Василя 
Федоровича  керуючись статтею 7  Конституції України,  статтями12,22,33,122,186  Земельного 
Кодексу України, статтями 25,50 Закону України « Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин,благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, 
екології та техногенної безпеки, сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити  розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність громадянам України Микитіній Вікторії Володимирівні, Вдовікову 

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

 2. Передати у власність  земельні ділянки наступним громадянам України: 
    -  Микитіній Вікторії Володимирівні площею – 2,0000 пасовищ кадастровий номер 
4822783500:03:000:0156; 

     - Вдовікову Василю Федоровичу площею – 2,0000 пасовищ кадастровий номер 
4822783500:03:000:0157 

для ведення особистого селянського господарства КЦПВЗ (01.03) із земель сільськогосподарского 
призначення комунальної власності в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області. 
 

3. Рекомендувати  громадянам України Микитіній . В., Вдовікову В. Ф.  : 
3.1.Провести державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку у Державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копії витягу на право власності на земельну ділянку надати  в  сільську раду для внесення 
відомостей до земельно-облікових документів. 
 

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



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року №  34                                         ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

            Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянці 
України  Орловській Юлії Володимирівні  для  
ведення особистого селянського  господарства в межах 

території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці України Орловській Юлії Володимирівні для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не наданих у 
власність та користування в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області. 
2. Передати у  власність громадянці України Орловській Юлії Володимирівні земельну ділянку 
площею 2,0000 га ріллі кадастровий номер 4822784400:04:000:0166  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  за 
межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянці України Орловській Ю.В.: 
3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у Державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

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

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

 

        Сільський голова                                                 Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року №  35                                        ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

 Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо відведення 

 земельних ділянок  у  власність громадянам України 

 Сіроштан Олександру Вадимовичу та Сіроштан Еммі  
Сергіївні для ведення особистого селянського   
господарства в межах території Мостівської 
сільської   ради Доманівського району 

Миколаївської області. 
 

         Розглянувши заяви громадян України Сіроштан Ірини Олександрівни та Сіроштан Сергія 
Олександровича, представників інтересів малолітніх дітей Сіроштан Олександра Вадимовича та 
Сіроштан Емми Сергіївни, керуючись статтею 7 Конституції України, статтями 12,22,33,118,122,123 

Земельного Кодексу України, статтями 25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі пункту 
34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового 
планування, природних ресурсів та екології,   сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянам України Сіроштан Олександру Вадимовичу та Сіроштан Еммі Сергіївні 
для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності не наданих у власність та користування в межах території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у  власність громадянам України 

-  Сіроштан Олександру Вадимовичу- 4822783500:08:000:0245 -  2,0000 га, ; 
- Сіроштан Еммі Сергіївні -  4822783500:08:000:0245 -  2,0000 га; 
( землі  під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами)  для ведення 
особистого селянського господарства із земель комунальної власності за межами населеного пункту 
на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянам України Сіроштан І.О. та Сіроштан С.О: 
3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у Державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

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

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



 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року №  36                                         ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

            Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянину 

України Борді Тимофію Володимировичу  для  
ведення особистого селянського  господарства в межах 

території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

    Розглянувши заяву громадянина України Борді Володимира Афанасійовича, представника 
інтересів малолітньої дитини Борді Тимофія Володимировича, керуючись статтею 7 Конституції 
України, статтями 12,22,33,118,122,123 Земельного Кодексу України, статтями 25,50 Закону України 
« Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології,   
сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянинуУкраїни Борді Тимофію Володимировичу для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не наданих у 
власність та користування в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області. 
2. Передати у  власність громадянину України Борді Тимофію Володимировичу земельну ділянку 
площею 2,0000 га ріллі, кадастровий номер 4822783500:08:000:0243 для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  за 
межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянину України Борді В.А.: 
3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у Державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

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

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

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року №  37                                          ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  у  власність громадянам 

України Бабанському М.С., Хмелинській Т.О.,  
Стахурському І.Р. та Стахурській К.Ю.  та 

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

Розглянувши заяви громадян України Бабанського Миколи Сергійовича, Хмелинської 
Тетяни Олексндрівни, Стахурського Івана Руслановича та Стахурської Катерини Юріївни,  
Проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, керуючись статтею 7 
Конституції України, статтями 12,22,33,118,122,123,186 Земельного Кодексу України, 
статтями 25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового 
планування, природних ресурсів та екології,   сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у  власність громадянам України Бабанському Миколі Сергійовичу, Хмелинській 
Тетяні Олександрівні, Стахурському Івану Руслановичу та Стахурській Катерині Юріївні для 
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності не наданих у власність та користування в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
 

2. Передати у  власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства 
наступним громадянам  України: 
- Бабанському Миколі Сергійовичу – площею 2.0000га ріллі, кадастровий номер 
4822784400:04:000:0171; 

- Хмелинській Тетяні Олексндрівні – площею 2.0000га ріллі, кадастровий номер 
4822784400:04:000:0170;  

- Стахурському Івану Руслановичу – площею 2.0000га ріллі, кадастровий номер 
4822784400:04:000:0169; 

- Стахурській Катерині Юріївні – площею 1.3259га ріллі, кадастровий номер 
4822784400:04:000:0167 

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

3. Рекомендувати громадянам України Бабанському М.С., Хмелинській Т.О., Стахурському 
І.Р. та Стахурській К.Ю.: 



3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у 
відповідному органі реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копію Витягу на право власності на земельну ділянку надати землевпоряднику сільської 
ради для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

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

 

Сільський голова                                                                       Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року №  38                                         ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  у  власність громадянам 

України Струтинському Дмитру Миколайовичу та 

Струтинській Вірі Анатоліївні  для ведення  
особистого селянського  господарства в межах 

території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

Розглянувши заяви громадян України Струтинського Дмитра Миколайовича та Струтинської 
Віри Анатоліївни,  Проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, керуючись 
статтею 7 Конституції України, статтями 12,22,33,118,122,123,186 Земельного Кодексу України, 
статтями 25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні » та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів 
та екології,   сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у  
власність громадянам України Струтинському Дмитру Миколайовичу та Струтинській Вірі 
Анатоліївні для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності не наданих у власність та користування в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у  власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства 
наступним громадянам  України: 
- Струтинському Дмитру Миколайовичу – площею 2.0000га пасовищ, кадастровий номер 
4822783500:08:000:0247; 

- Струтинській Вірі Анатоліївні - площею 2,0000 га пасовищ, кадастровий номер 
4822783500:08:000:0248  

 із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  за межами населеного пункту 
на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянам України Струтинському Д.М. та Струтинській В.А..: 
3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у відповідному 
органі реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копію Витягу на право власності на земельну ділянку надати землевпоряднику сільської ради для 
внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

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

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року №  39                                          ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

 Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянці 
України Рингач Тетяні Вікторівні  для  
ведення особистого селянського  господарства в межах 

території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці України Рингач Тетяні Вікторівні  для ведення особистого селянського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не наданих у власність та 
користування в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 
2. Передати у  власність громадянці України Рингач Тетяні Вікторівні  земельну ділянку площею 
2,0000 га ріллі, кадастровий номер 4822783500:01:000:0219  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  за межами 
населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 
3. Рекомендувати громадянину України Рингач Т.В.: 
3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у відповідному 
органі реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3.2. Копію Витягу на право власності на земельну ділянку надати землевпоряднику сільської ради для 
внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

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

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 



     

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №  40                                                 XIII   сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

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

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  громадянці  України    Мутаф Марині Олексіївні                                                                                        
для ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності  в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області Мутаф Марині Олексіївні                                                                  
площею  2.0000га пасовищ, кадастровий номер 4822780500:10:000:0090 .  

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

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №  41                                                 XIII   сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

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

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  громадянину України  Гатману Геннадію  Борисовичу                                                                                                              
для ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності  в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області Гатману Геннадію  Борисовичу                                                                                                 
площею  2.0000га пасовищ, кадастровий номер 4822780500:01:000:0071 .  

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

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

    



   

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №  42                                                 XIII   сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельних  ділянок  у  власність                                                                                              
громадянам України (2 чол)                                                                                                                                          
для ведення особистого селянського  господарства                                                                                                    
в межах території  Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
          

       Розглянувши заяву громадян  України Михайлова Олександра Сергійовича та Михайлова 
Владислава Олександровича керуючись статтею 7  Конституції України,  статтями 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність  громадянам України  (2 чол)  для ведення особистого селянського господарства із земель  
сільськогосподарського  призначення комунальної власності  в межах території Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області наступним громадянам:                                                                        
- Михайлову Владиславу Олександровичу площею  1,7008га пасовищ, кадастровий номер 
4822780500:15:000:0092 ; 

- Михайлову Олександру Сергійовичу  площею  1,7008га пасовищ, кадастровий номер 
4822780500:15:000:0093 ; 

3. Рекомендувати   громадянам України  Михайлову В.О, Михайлову О.С. зареєструвати право 
власності на вказані земельні ділянки в відповідному органі  реєстрації  речових прав на нерухоме 
майно. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

   

 



  

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №  43                                                 XIII   сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

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

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  громадянину України   Котенку Руслану Миколайовичу                                                                                                             
для ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності  в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області Котенку Руслану Миколайовичу                                        
площею  2.0000га пасовищ, кадастровий номер 4822780500:11:000:0177 .  

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

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

   



                                                        

У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №  44                                              XIII   сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

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

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  громадянину України  Михайлуці Дмитру Сергійовичу                                                                            

для ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності  в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області  Михайлуці Дмитру Сергійовичу                                                                                                 
площею  2.0000га пасовищ, кадастровий номер 4822780500:11:000:0175 .  

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

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                  

 

                                                                        У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №  45                                                XIII   сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність                                                                                              
громадянину  України Сіянко Владиславу Юрійовичу                                                                                             

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

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  громадянину України Сіянко Владиславу Юрійовичу                                                                                                  
для ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером  4822780500:16:000:0098  

із земель  комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області Сіянко Владиславу Юрійовичу                                                                                                  
площею  1,9059га ріллі, кадастровий номер 4822780500:16:000:0098 .  

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

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТЬ 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №  46                                                 XIII   сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельних  ділянок  у  власність                                                                                              
громадянам України (3 чол)                                                                                                                                          
для ведення особистого селянського  господарства                                                                                                    
в межах території  Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
          

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність  громадянам України  (3 чол)  для ведення особистого селянського господарства із земель  
сільськогосподарського  призначення комунальної власності  в межах території Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області наступним громадянам:                                                                        
- Левченку Віталію Леонідовичу  площею  2.0000га ріллі, кадастровий номер 
4822780500:04:000:0071 ; 

- Левченко Вікторії Володимирівні  площею  2.0000га ріллі, кадастровий номер 
4822780500:04:000:0072 ; 

 - Левченко Ользі Анатоліївні  площею  2.0000га ріллі, кадастровий номер 
4822780500:04:000:0070 ; 

3. Рекомендувати   громадянам України  Левченку В.Л., Левченко В.А., Левченко О. А.. 
зареєструвати право власності на вказані земельні ділянки в відповідному органі  реєстрації  речових 
прав на нерухоме майно. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

   



  

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №  47                                                 XIII   сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

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

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  громадянці України  Карп Кароліні Андріївні  із земельної ділянки з кадастровим 
номером  4822780500:09:000:0071  для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення  комунальної власності в межах території Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області  Карп Кароліні Андріївні                                                                                                                          
площею  2.0000га пасовищ, кадастровий номер 4822780500:09:000:0083 .  

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

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №  48                                                XIII   сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

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

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  громадянину України  Кобиляну Миколі Васильовичу  для ведення особистого 
селянського господарства із земель  комунальної власності не наданих у власність та користування в 
межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
2. Передати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області  Кобиляну Миколі Васильовичу                                          
площею  2.0000га ріллі, кадастровий номер 4822780500:16:000:0100 .  

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

 

 

  Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08» вересня 2021 року № 49                                          ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

 Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність громадянину 

України  Федотову Дмитру Валентиновичу  для  
ведення особистого селянського  господарства в межах 

території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину України Федотову Дмитру Валентиновичу для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності не наданих у 
власність та користування в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області. 
2. Передати у  власність громадянину України Федотову Дмитру Валентиновичу земельну ділянку 
площею 2,0000 га пасовищ, кадастровий номер 4822784400:04:000:0164  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  за 
межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області. 
3. Рекомендувати громадянину України Федотову Д.В.: 
3.1. У місячний термін зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у Державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

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

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

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від « 08» вересня  2021 року     №  50                                                ХІІІ   сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

 

 

Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  
 відведення  земельних  ділянок в оренду громадянці України 

Николенко Тетяні Вікторівні для сінокосіння та випасання 

худоби із земель сільськогосподарського призначення 

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

 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення  земельних ділянок 
в  оренду громадянці України Николенко Тетяні Вікторівні для сінокосіння та випасання худоби із 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  в межах території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Передати в оренду громадянці України Николенко Тетяні Вікторівні  терміном на 49(сорок дев’ять 
) років земельну площею-10,0000 га пасовищ, кадастровий номер 4822783500:14:000:0151 для 
сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області.  
 

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

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

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 



 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 08 » вересня 2021 року     №  51                                          ХІІІ  сесія восьмого скликання       
 

 Про затвердження  Проєкту землеустрою щодо відведення 

  земельної  ділянки в оренду громадянину України 

Орловському Сергію Володимировичу для сінокосіння та випасання 

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

          Розглянувши заяву громадянина України Орловського С.В. та керуючись ст. 7  Конституції 
України,  ст.ст. 12,22,34,118,122,124, Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України « Про 
землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні »та враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань земельних відносин, будівництва, 
архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки, сільська рада 

в и р і ш и л а: 
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду громадянину України Орловському Сергію Володимировичу для сінокосіння та випасання 
худоби на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
2. Передати в оренду терміном на 20 років громадянину України Орловському Сергію 
Володимировичу земельну ділянку з кадастровим номером 4822784400:04:000:0165 площею  2,6000 

га пасовищ для сінокосіння та випасання худоби із земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення в межах території  Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської  області .            
3. Рекомендувати громадянину Орловському С.В.: 
3.1. Укласти з Мостівською сільською радою договір оренди землі та  провести його державну 
реєстрацію в органі Державного реєстру речових прав на майно. 
 

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

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

 

 

   Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від «08 » вересня 2021 року  №  52                                      ХІІІ сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

      Про  затвердження  Проєкту  землеустрою щодо  
відведення  земельної  ділянки в оренду громадянці 
України Заразкі Надії Миколаївні для городництва 

с. Суха Балка  вул. Польова,27  в межах території  
Мостівської сільської ради Доманівського району  
Миколаївської  області .           
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в  
оренду громадянці України Заразкі Надії Миколаївні  для городництва в с. Суха Балка вул. 
Польова,27 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Передати в оренду громадянці України Заразкі Надії Миколаївні  терміном на 49 (сорок дев`ять) 
років земельну ділянку площею – 0,1737 га ріллі кадастровий номер 4822784400:16:013:0002 для 
городництва із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в с. Суха Балка 
вул. Польова,27 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 
 

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

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

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від «08 » вересня 2021 року  №  53                                      ХІІІ сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

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

с. Суха Балка  вул. Соснова,8  в межах території  
Мостівської сільської ради Доманівського району  
Миколаївської  області .           
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в  
оренду громадянці України Мацуй Ганні Валеріївні для городництва в с. Суха Балка вул. Соснова, 8 в 
межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Передати в оренду громадянці України Мацуй Ганні Валеріївні  терміном на 49 (сорок дев`ять) 
років земельну ділянку площею–0,5875 га ріллі кадастровий номер 4822784400:16:015:0002 для 
городництва із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в с. Суха Балка 
вул. Соснова,8 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 
 

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

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

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від «08 » вересня 2021 року  №  54                                                                ХІІІ  сесія восьмого 
скликання        

с. Мостове 

 

Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної  ділянки в оренду громадянці 
 України Веремійчук Світлані Богданівні  для городництва 

 с. Миколаївка  вул. Колгоспна 13,  в межах території  
Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської  області .           
 

 

Розглянувши заяву громадянки України Веремійчук Світлани Богданівни , керуючись ст. 7  
Конституції України,  статтями 12,22,36,93,122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 
Закону України « Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні »,  враховуючи рекомендації постійної  комісії постійну комісію з 
питань  земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та 
техногенної безпеки  сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в  
оренду громадянці України Веремійчук Світлані Богданівні  для городництва в с. Миколаївка вул.. 
Колгоспна 13 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Передати в оренду гр. України Веремійчук Світлані Богданівні  терміном на 49(сорок девять ) 
років земельну ділянку площею–0,5000 га ріллі   кадастровий номер 4822783500:17:014:0006 для 
городництва із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності с. Миколаївка 
вул..Колгоспна 13 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 
 

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

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

 

 

    Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від «08 » вересня 2021 року  №  55                            ХІІІ  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

 Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної  ділянки в оренду громадянину 

 України Печеннику Олександру Миколайовичу  для 

 городництва с. Мостове  вул. Івана Федорова, 12,  в  
 межах території Мостівської сільської ради  
 Доманівського району Миколаївської  області .           
 

    Розглянувши заяву громадянина України Печенника Олександра Миколайовича , 
керуючись ст. 7  Конституції України,  статтями 12,22,36,93,122,186  Земельного Кодексу 
України, статтями 25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 
статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »,  враховуючи 
рекомендації постійної  комісії постійну комісію з питань  земельних відносин, благоустрою, 
будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки  сільська 
рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки в  оренду громадянину України Печеннику Олександру Миколайовичу для 
городництва в с. Мостове вул. Івана Федорова 12 в межах території Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Передати в оренду громадянину України Печеннику Олександру Миколайовичу  терміном 
на 49(сорок девять ) років земельну ділянку площею–0,1272 га ріллі   кадастровий номер 
4822783500:16:013:0004 для городництва із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності с. Мостове вул. Івана Федорова 12 в межах території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
 

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

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

 

Сільський голова                                                                 Надія  БАБАНСЬКА 

 



 
      

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від «08 » вересня 2021 року  №  56                                          ХІІІ  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної  ділянки в оренду громадянці 
 України Мисенко Любов Євгеніївні  для городництва 

 с. Миколаївка  вул. Колгоспна, 2  в межах території  
Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської  області .           
 

     Розглянувши заяву громадянки України Мисенко Любов Євгеніївни , керуючись ст. 7  Конституції 
України,  статтями 12,22,36,93,122,186  Земельного Кодексу України, статтями 25,50 Закону України 
« Про землеустрій», на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні »,  враховуючи рекомендації постійної  комісії постійну комісію з питань  
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та 
техногенної безпеки  сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в  
оренду громадянці України Мисенко Любов Євгеніївні   для городництва в с. Миколаївка вул.. 
Колгоспна 2 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Передати в оренду гр. України Мисенко Любов Євгеніївні   терміном на 20(двадцять ) років 
земельну ділянку площею–0,1673 га ріллі   кадастровий номер 4822783500:17:008:0005 для 
городництва із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності с. Миколаївка 
вул..Колгоспна 2 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 
 

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

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

 

 

    Сільський голова                                                                  Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від «08 » вересня 2021 року  №  57                                      ХІІІ сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

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

с. Суха Балка  вул. Соснова,7/1  в межах території  
Мостівської сільської ради Доманівського району  
Миколаївської  області .           
 

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки в  оренду громадянці України Мацуй Ганні Валеріївні для городництва в с. Суха 
Балка вул. Соснова, 7/1 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Передати в оренду громадянці України Мацуй Ганні Валеріївні  терміном на 49 (сорок 
дев`ять) років земельну ділянку площею–0,2146 га ріллі кадастровий номер 
4822784400:16:015:0003 для городництва із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності в с. Суха Балка вул. Соснова,7/1 в межах території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
 

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

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

 

 

Сільський голова                                                                  Надія  БАБАНСЬКА 

 



  

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №  58                                                   XIII сесія восьмого скликання       
 

Про затвердження   Проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки в оренду                                                                                              
громадянці України Коваль Оксані Володимирівні                                                                                     
для  городництва із земель комунальної власності                                                                                               
с. Івано-Федорівка ,в межах території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району    Миколаївської області 
                                                                                                                                      

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

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений  Проєкт землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 
громадянці України  Коваль Оксані Володимирівні  для городництва  в межах  с. Івано-Федорівка, 
вул. Ясна, 1  на території  Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області  
2.Передати в оренду терміном на 20 років громадянці  України Коваль Оксані Володимирівні                                                                          
земельну ділянку площею – 0,6000 га ріллі, кадастровий номер 4822780500:19:008:0001 для 
городництва  із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах           с. 
Івано-Федорівка Мостівської сільської ради Доманівського району .  
3. Встановити розмір орендної плати за користування землею 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 
4.Рекомендувати   громадянці  України  Коваль О.В.                                                                                          
укласти з Мостівської сільською радою договір оренди землі та провести  його  реєстрацію в 
відповідному органі реєстрації  речових прав на нерухоме майно. 
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                    У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «08 » вересня  2021 року №  59                            XIII сесія восьмого скликання    
 

   Про затвердження Технічної документації 
   із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

   комунальної власності (землі запасу) 

   кадастровий номер 4822783500:02:000:0105 в межах 

   території Мостівської сільської ради Доманівського 

   району Миколаївської області 
 

    Керуючись ст. 13, 14 Конституції України, ст.ст. 12, 186 Земельного Кодексу України, ст. 
25, 50 Закону України «Про землеустрій» та на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

 

     ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити розроблену та погоджену Технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
та об’єднання земельної ділянки комунальної власності (землі запасу) кадастровий номер 
4822783500:02:000:0105 Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області. 
 

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

 

   Сільський голова                                                                     Надія БАБАНСЬКА 

    

 

 

      

 

 

 

 

 


	Р І Ш Е Н Н Я
	Р І Ш Е Н Н Я (1)
	Р І Ш Е Н Н Я (2)
	Р І Ш Е Н Н Я (3)
	Р І Ш Е Н Н Я (4)
	Р І Ш Е Н Н Я (5)
	Р І Ш Е Н Н Я (6)
	Р І Ш Е Н Н Я (7)
	Р І Ш Е Н Н Я (8)
	Р І Ш Е Н Н Я (9)
	Р І Ш Е Н Н Я (10)
	Р І Ш Е Н Н Я (11)
	Р І Ш Е Н Н Я (12)
	Р І Ш Е Н Н Я (13)
	Р І Ш Е Н Н Я (14)
	Р І Ш Е Н Н Я (15)
	Р І Ш Е Н Н Я (16)
	Р І Ш Е Н Н Я (17)
	Р І Ш Е Н Н Я (18)
	Р І Ш Е Н Н Я (19)
	Р І Ш Е Н Н Я (20)
	Р І Ш Е Н Н Я (21)
	Р І Ш Е Н Н Я (22)
	Р І Ш Е Н Н Я (23)
	Р І Ш Е Н Н Я (24)
	Р І Ш Е Н Н Я (25)
	Р І Ш Е Н Н Я (26)
	Р І Ш Е Н Н Я (27)
	Р І Ш Е Н Н Я (28)
	Р І Ш Е Н Н Я (29)
	Р І Ш Е Н Н Я (30)
	Р І Ш Е Н Н Я (31)
	Р І Ш Е Н Н Я (32)
	Р І Ш Е Н Н Я (33)
	Р І Ш Е Н Н Я (34)
	Р І Ш Е Н Н Я (35)
	Р І Ш Е Н Н Я (36)
	Р І Ш Е Н Н Я (37)
	Р І Ш Е Н Н Я (38)
	Р І Ш Е Н Н Я (39)
	Р І Ш Е Н Н Я (40)
	Р І Ш Е Н Н Я (41)
	Р І Ш Е Н Н Я (42)
	Р І Ш Е Н Н Я (43)
	Р І Ш Е Н Н Я (44)
	Р І Ш Е Н Н Я (45)
	Від «08 » вересня 2021 року  №  52                                      ХІІІ сесія восьмого скликання
	Р І Ш Е Н Н Я (46)
	Від «08 » вересня 2021 року  №  53                                      ХІІІ сесія восьмого скликання
	Р І Ш Е Н Н Я (47)
	Від «08 » вересня 2021 року  №  54                                                                ХІІІ  сесія восьмого скликання
	Р І Ш Е Н Н Я (48)
	Від «08 » вересня 2021 року  №  55                            ХІІІ  сесія восьмого скликання
	Р І Ш Е Н Н Я (49)
	Від «08 » вересня 2021 року  №  56                                          ХІІІ  сесія восьмого скликання
	Р І Ш Е Н Н Я (50)
	Від «08 » вересня 2021 року  №  57                                      ХІІІ сесія восьмого скликання
	Р І Ш Е Н Н Я (51)
	Р І Ш Е Н Н Я (52)

