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 Протокол від “____” __________________ 2021 р. 
  

СТАНІСЛАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                _____ сесії VIII скликання 

 

Про повторний розгляд клопотання гр. Сергєєва С.В.  
(за рішенням П'ятого апеляційного адміністративного суду) 
 

        На постанову П'ятого апеляційного адміністративного суду від 03.11.2021 року (справа 
№ 540/1687/21 по справі за адміністративним позовом Сергєєва Сергія Володимировича до 
Станіславської сільської ради про визнання протиправним та скасування рішення, 
зобов'язання вчинити певні дії), розглянувши повторно заяву адвоката Буженка Ю.С. 
(представника гр. Сергєєва С.В.) від 31.01.2021 року (вх. № 273 від 18.02.2021 року)  з 
клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 
ст.ст. 12, частинами 6,7 ст. 118,  частиною 3 ст. 127 Земельного кодексу України, пунктом 34 
частини 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА:  
      1. Відмовити гр. Сергєєву Сергію Володимировичу в наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки йому у власність для ведення особистого 
селянського господарства орієнтованою площею 1,9591 га, місце розташування: Херсонська 
область, Білозерський район, за межами с. Станіслав, яка детально позначена в графічних 
матеріалах із відповідними розмірами та бажаним місцерозташуванням, доданих до 
клопотання адвоката Буженка Ю.С. (представника гр. Сергєєва С.В.) від 31.01.2021 року, у 
зв'язку з тим, що: 
- земельна ділянка  кадастровий номер 6520386500:02:022:0001 загальною площею 12,2656 га 
(цільове призначення 01.08: для сінокосіння і випасання худоби), за рахунок  якої  гр. Сергеєв 
С.В. просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою для отримання у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 1,9591 га, 
перебуває у оренді гр. Котенко Тетяни Миколаївни, уповноваженої усоби представників 
власників худоби (за договором оренди, укладеним 03.11.2021 року та зареєстрованим в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 12.11.2021 року, номер запису про інше 
речове право 45073875);  наразі немає погодження землекористувача Котенко Т.М. щодо 
вилучення земельної ділянки, що перебуває у  її користуванні для сінокосіння та випасання 
худоби, (таке погодження має додаватися заявником до клопотання, у відповідності до 
частини 6 ст. 118 Земельного кодексу України); у відповідності до частини 3 ст. 127 
Земельного кодексу України: не допускається відчудження орендованих земельних ділянок 
державної або комунальної власності без згоди орендаря. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань  земельних 
відносин, раціонального використання земельних ресурсів, охорони природи, надзвичайних 
ситуацій, містобудування та будівництва . 

 

Станіславський сільський голова  
Голова комісії                                                                                     О.М.Вашина “_____”___________ 
2021 р. 


