
  

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «23»   червня   2020  року  № 34              ХLVІІ  сесія сьомого скликання                                                                                           
                     Баштанка 

 

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  в натурі 
меж земельних ділянок 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статтями 12, 40, 81, 118, 121 Земельного кодексу 
України, розглянувши заяви та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі меж земельної ділянки, враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань агропромислового комплексу, 

земельних ресурсів, благоустрою та екології, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянці БЕНЕДИК Олені 
Іванівні  загальною площею 0,0711 га, кадастровий номер 
4820610100:03:048:0022, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Шкільній, 67, в місті Баштанка і 
передати їй вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянам, по 1/5 частці 
кожному, ВЕЛИЧКУ Сергію Юрійовичу, ВЕЛИЧКО Валерії Сергіївні, 
ВЕЛИЧКО Поліні Сергіївні, ПРОТАС Вікторії Олександрівні, ПРОТАС Аліні 
Олександрівні загальною площею 0,10 га, кадастровий номер 
4820610100:02:032:0011, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Чкалова, 4, в місті Баштанка і 
передати їм вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянці ДРАМАРЕЦЬКІЙ 
Катерині Іванівні  загальною площею 0,2002 га, кадастровий номер 
4820680500:06:014:0025, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Нова, 6, в селі Новоєгорівка і 
передати їй вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 



4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянці ЗМІЄВСЬКІЙ Тетяні 
Володимирівні  загальною площею 0,0728 га, кадастровий номер 
4820610100:01:041:0013, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Баштанської республіки, 2, в місті 
Баштанка і передати їй вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянину КРИВОШЕЮ 
Євгену Васильовичу  загальною площею 0,10 га, кадастровий номер 
4820610100:03:054:0027, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. О.Сизоненка, 126, в місті Баштанка і 
передати йому вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянину ЛАЗАРИЩАКУ 
Сергію Івановичу  загальною площею 0,10 га, кадастровий номер 
4820610100:04:029:0006, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Гагаріна, 100, в місті Баштанка і 
передати йому вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянину НИЖНИКУ 
Михайлу Ярославовичу  загальною площею 0,1751 га, кадастровий номер 
4820680500:06:015:0020, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Молодіжній, 13, в селі Новоєгорівка і 
передати йому вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянину ОЛЕКСІЄНКУ 
Сергію Олександровичу  загальною площею 0,14 га, кадастровий номер 
4820680500:05:045:0021, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. ІІ Лінія, 11, в селі Добре і передати 
йому вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянці САЄНКО Валентині 
Семенівні  загальною площею 0,0921 га, кадастровий номер 
4820610100:03:026:0013, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Соборній, 55, в місті Баштанка і 
передати їй вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянці СЕМЕНОВІЙ Олені 
Вікторівні  загальною площею 0,10 га, кадастровий номер 
4820610100:01:068:0016, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Театральній, 5, в місті Баштанка і 
передати їй вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянці СЕРБІНІЙ Світлані 
Андріївні загальною площею 0,08 га, кадастровий номер 
4820610100:02:028:0015, для будівництва та обслуговування житлового 



будинку та господарських споруд по вул. Василя Єрешка, 13-а, в м. Баштанка і 
передати їй вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянці ХОМЕНКО Тетяні 
Іванівні  загальною площею 0,1591 га, кадастровий номер 
4820680500:05:031:0013, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Центральній, 56, в селі Добре і 
передати їй вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянці ДУБОГРІЙ Валентині 
Михайлівні  загальною площею 0,0827 га, кадастровий номер 
4820610100:01:022:0014, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Андрія Гладкова, 22, в м. Баштанка і 
передати їй вищезазначену земельну ділянку в приватну власність. 

14.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі меж земельної ділянки громадянину 
ЯРОШЕНКУ Віталію Юрійовичу загальною площею 0,1771 га, кадастровий 
номер 4820610500:06:014:0027, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд по вул. Молодіжна, 10 в с. Новоєгорівка, 
Баштанського району і передати йому вищезазначену земельну ділянку в 
приватну власність. 

 
 

 

Секретар міської ради                                                Людмила ЛУЦЕНКО 
 


