
 

 
 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

  РІШЕННЯ 

  

08 квітня 2021 року                                                                                                № 426- VІІІ 

 

Про відмову у наданні дозволу гр. Нягу Миколі Михайловичу 

 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського  

господарства, розташовану на території Саф’янівської  

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 
Відповідно до ст.ст. 12, 33, 81, 83, 84, 116, 117, 118, 121, 122, Земельного Кодексу 

України, ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності» № 5245-VI від 06.09.2012 р., Законом  України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні» № 2498 – VIII від 10.07.2018 р., Законом України «Про державний 

земельний кадастр» та Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву гр. Нягу Миколи Михайловича про 

надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, урахувавши рішення 

постійної депутатської  комісії з питань регулювання земельних відносин, екології та 

перспективного планування, Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Нягу Миколі Михайловичу у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, оскільки, земельна ділянка, бажана до відведення, 

не належить до земель комунальної власності. 

 

         

 Саф’янівський сільський голова                                                        Наталія ТОДОРОВА 

  



 

 
 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

08 квітня 2021 року                                                                                                 № 427- VІІІ 

 

Про відмову у наданні дозволу гр. Нягу Ользі Олегівні  

на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого  

селянського господарства, розташовану на території  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

 
Відповідно до  ст.ст. 12, 33, 81, 83, 84, 116, 117, 118, 121, 122, Земельного Кодексу 

України, ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності» № 5245-VI від 06.09.2012 р., Законом України «Про 

державний земельний кадастр» та Законом України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву гр. Нягу Ольги Олегівни 

про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, урахувавши 

рішення постійної депутатської  комісії з питань регулювання земельних відносин, 

екології та перспективного планування, Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Нягу Ользі Олегівні у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, оскільки, земельна 

ділянка, бажана до відведення, не належить до земель комунальної власності. 

 

         

Саф’янівський  сільський голова                                                  Наталія ТОДОРОВА   



 

 
 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

08 квітня 2021 року                                                                                                    № 428 - VІІІ 
 

Про відмову у наданні дозволу гр. Волковій Наталії Іванівні  

на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого 

 селянського господарства, розташовану на території  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 
Відповідно до  ст.ст. 12, 33, 81, 83, 84, 116, 117, 118, 121, 122, Земельного Кодексу 

України, ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності» № 5245-VI від 06.09.2012 р., Законом України «Про 

державний земельний кадастр» та Законом України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву гр. Волкової Наталії 

Іванівни про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, урахувавши рішення постійної депутатської  комісії з питань регулювання 

земельних відносин, екології та перспективного планування, Саф’янівська сільська рада 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Волковій Наталії Іванівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, оскільки, 

земельна ділянка, бажана до відведення, не належить до земель комунальної 

власності. 

 

         

Саф’янівський  сільський голова                                              Наталія ТОДОРОВА   



 

 
 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

08 квітня 2021 року                                                                                                    № 431 - VІІІ 

 
Про відмову у наданні дозволу гр. Відрашко Маріанні Дмитрівні 

 на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого 

 селянського господарства, розташовану на території  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

 
Відповідно до  ст.ст. 12, 33, 81, 83, 84, 116, 117, 118, 121, 122, Земельного Кодексу 

України, ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності» № 5245-VI від 06.09.2012 р., Законом України «Про 

державний земельний кадастр» та Законом України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву гр. Відрашко Маріанни 

Дмитрівни про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, урахувавши рішення постійної депутатської  комісії з питань регулювання 

земельних відносин, екології та перспективного планування, Саф’янівська сільська рада 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Відрашко Маріанні Дмитрівні у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, оскільки, 

земельна ділянка, бажана до відведення, не належить до земель комунальної 

власності. 

 

         

Саф’янівський  сільський голова                                                  Наталія ТОДОРОВА   



 

 
 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

08 квітня 2021 року                                                                                                    № 432 - VІІІ 

 
Про відмову у наданні дозволу гр. Відрашку Сергію Івановичу 

 на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для ведення особистого 

 селянського господарства, розташовану на території  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 
Відповідно до  ст.ст. 12, 33, 81, 83, 84, 116, 117, 118, 121, 122, Земельного Кодексу 

України, ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності» № 5245-VI від 06.09.2012 р., Законом України «Про 

державний земельний кадастр» та Законом України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву гр. Відрашка Сергія 

Івановича про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, урахувавши рішення постійної депутатської  комісії з питань регулювання 

земельних відносин, екології та перспективного планування, Саф’янівська сільська рада 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Відрашку Сергію Івановичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, оскільки, 

земельна ділянка, бажана до відведення, не належить до земель комунальної 

власності. 

 

         

Саф’янівський сільський голова                                                 Наталія ТОДОРОВА 

  



 

 
 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

08 квітня 2021 року                                                                                                      № 430- VІІІ 

 
Про відмову у наданні дозволу гр. Волкову Олегу  

Валерійовичу на розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для ведення  

особистого селянського господарства, розташовану на  

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району  

Одеської області 

 
Відповідно до  ст.ст. 12, 33, 81, 83, 84, 116, 117, 118, 121, 122, Земельного Кодексу 

України, ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності» № 5245-VI від 06.09.2012 р., Законом України «Про 

державний земельний кадастр» та Законом України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву гр. Волкова Олега 

Валерійовича про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, урахувавши рішення постійної депутатської  комісії з питань регулювання 

земельних відносин, екології та перспективного планування, Саф’янівська сільська рада 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Волкову Олегу Валерійовичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, оскільки, 

земельна ділянка, бажана до відведення, не належить до земель комунальної 

власності. 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                Наталія ТОДОРОВА   



 

 
 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

08 квітня 2021 року                                                                                                  № 429 - VІІІ 

 
Про відмову у наданні дозволу гр. Волкову Дмитру  

Олеговичу на розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для ведення  

особистого селянського господарства, розташовану на  

території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району  

Одеської області 

 
Відповідно до  ст.ст. 12, 33, 81, 83, 84, 116, 117, 118, 121, 122, Земельного Кодексу 

України, ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності» № 5245-VI від 06.09.2012 р., Законом України «Про 

державний земельний кадастр» та Законом України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву гр. Волкова Дмитра 

Олеговича про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, урахувавши рішення постійної депутатської  комісії з питань регулювання 

земельних відносин, екології та перспективного планування, Саф’янівська сільська рада 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Волкову Дмитру Олеговичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, оскільки, 

земельна ділянка, бажана до відведення, не належить до земель комунальної 

власності. 

 

         

Саф’янівський сільський голова                                            Наталія ТОДОРОВА                           


