
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 від 15  серпня 2018 р. № 21                          ХХІ  сесія селищної ради             
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про надання дозволу на розробку 
проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
в довгострокову оренду ТОВ «СОЛАР ФАРМ-2»
в адміністративних межах Воскресенської селищної ради
 (Воскресенська ОТГ)

             Розглянувши заяву товариства з  обмеженою відповідальністю
«СОЛАР  ФАРМ-2»  про  надання   дозволу  на  розробку  проекту  із
землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки в  довгострокову  оренду
орієнтовною площею  100,00 га для розміщення ,будівництва ,експлуатації та
обслуговування будівель і  споруд об'єктів   енергогенеруючих підприємств
,установ і організацій (КВЦПЗ 14.01) із земель комунальної власності , що
розташована в адміністративних межах Воскресенської селищної ради    з
метою будівництва фотоелектричної (сонячної) станції за умовами «зеленого
тарифу» , як таку ділянку, що  не підлягає продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах) або прав на неї  , відповідно до статей 12, 93,  статті 124
п. 2 ,134 п. 2 Земельного кодексу України , статей  25 ,50  Закону України
«Про  землеустрій»,статей  4  ,5,  6  Закону  України  «Про  оренду  землі»,
керуючись  статтею  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні» сесія селищної  ради

 ВИРІШИЛА:
            1.Надати ТОВ  «СОЛАР ФАРМ-2» дозвіл на розробку проекту із
землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки в  довгострокову  оренду
орієнтовною  площею   100,00   га  для    розміщення,    будівництва
фотоелектричної (сонячної) станції ,експлуатації та обслуговування будівель
і  споруд  об'єктів   енергогенеруючих  підприємств  ,установ  і  організацій
(КВЦПЗ  14.01)   із  земель  комунальної  власності,  що  розташована  в
адміністративних   межах  Воскресенської  селищної  ради  (Воскресенська
ОТГ)  Вітовського   району  Миколаївської  області  (за  межами  смт.
Воскресенське).
            2. Розроблений проект землеустрою погодити відповідно до вимог
чинного  законодавства    та  подати  до  Воскресенської  селищної   ради
об'єднаної  територіальної  громади  для  його  затвердження  та  передачі
земельної ділянки  в користування  на умовах оренди .

            3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з            питань  житлово-комунального господарства та комунальної



власності,    питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та
охорони   природи.

Селищний голова                                                           О.М. Шаповалов


