
 ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   Р І Ш Е Н Н Я №58
від 28 серпня  2018 року
смт Воскресенське

 « Про присвоєння  поштових адрес земельним ділянкам,
 на яких розташовані трансформаторні підстанції»

      Відповідно до статті 30 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою  виконання  комплексу  геодезичних  та  землевпорядних
робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення в оренду АТ
«Миколаївобленерго»  земельних  ділянок  для  обслуговування  його
відповідних  об’єктів,  враховуючи  лист  Товариства  з  обмеженою
відповідальністю  «УКРАЇНСЬКИЙ  ЕКСПЕРТНИЙ  ЦЕНТР  ПО
ВИМІРЮВАННЮ ТА ОЦІНЦІ» ,  виконком селищної ради
     
В И Р І Ш И В:
     1.Присвоїти поштові адреси земельним ділянкам на яких розташовані
трансформаторні підстанції, а саме:
 -  земельній ділянці орієнтовною площею 0,0018 га, на якій розташовано
ТП-16 – вул. Центральна, 101/1 в смт. Воскресенське Вітовського району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0051 га,  на  якій  розташовано
ТП-17  –  вул.  Горького,  32/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0018 га,  на  якій  розташовано
ТП-19  –  вул.  Колгоспна,  8/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0005 га,  на  якій  розташовано
ТП-20  –  вул.  Шевченка,  9/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0044 га,  на  якій  розташовано
ТП-21  –  вул.  Інгульська,  11/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0086 га,  на  якій  розташовано
ТП-22  –   вул.  Янтарна,  135/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0015 га,  на  якій  розташовано
ТП-23  –  вул.  Шевченка,  125/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;



-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0057 га,  на  якій  розташовано
ТП-33  –  вул.  Горького,  66/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0046 га,  на  якій  розташовано
ТП-111 – вул. Водопровідна, 22/1 в смт. Воскресенське Вітовського району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0060 га,  на  якій  розташовано
ТП-217  –  вул.  Соборна,  2/2  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0012 га,  на  якій  розташовано
ТП-627  –  вул.  Поперечна,  1/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0023 га,  на  якій  розташовано
ТП-4  –  вул.  Миру,  1/1  в  с.  Горохівка  Вітовського  району Миколаївської
області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0006 га,  на  якій  розташовано
ТП-80  –  вул.  Космонавтів,  3/1  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0012 га,  на  якій  розташовано
ТП-28  –  вул.  Соборна,  20/1  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0044 га,  на  якій  розташовано
ТП-29 – вул. Адмірала Траверсе, 60/1  в с. Калинівка Вітовського району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0012 га,  на  якій  розташовано
ТП-30  –  вул.  Свободи,  126/1  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0005 га,  на  якій  розташовано
ТП-340  -   вул.  Суворова,  59/1  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельній ділянці орієнтовною площею 0,0006га, на якій розташовано  ТП-
341  –  вул.  Адмірала  Траверсе,  25/1  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0086 га,  на  якій  розташовано
ТП-452  –  вул.  Свободи,  126/1  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0069 га,  на  якій  розташовано
ТП-720  -   вул.  Шаповаленка,  17/1  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0069 га,  на  якій  розташовано
ТП-63  –  вул.  Кіровоградська,  3/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельній ділянці орієнтовною площею 0,001 га, на якій розташовано  ТП-
64  –  вул.  Кіровоградська,  8/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0044 га,  на  якій  розташовано
ТП-67  –  вул.  Михайла  Грушевського,  62/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського
району Миколаївської області;



-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0044 га,  на  якій  розташовано
ТП-81  –  вул.  Шевченка,  208/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0022 га,  на  якій  розташовано
ТП-82  –  вул.  Івана  Франка,  1/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0054 га,  на  якій  розташовано
ТП-252  –  вул.  Польовий  стан,  2  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0051 га,  на  якій  розташовано
ТП-253  –  вул.  Польовий  стан,  1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0035 га,  на  якій  розташовано
ТП-254  –  вул.  Польовий  стан,  3  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельній ділянці орієнтовною площею 0,001 га, на якій розташовано  ТП-
289  –  вул.  Михайла  Грушевського,  146/5  в  с.  Пересадівка  Вітовського
району Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0018 га,  на  якій  розташовано
ТП-305  –  вул.  Істоміна,  18/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0044 га,  на  якій  розташовано
ТП-315  –  вул.  Бойка  Блохіна,  30/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0035 га,  на  якій  розташовано
ТП-335  –  вул.  Кіровоградська,  4/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0069 га,  на  якій  розташовано
ТП-368 – вул.  Бойка Блохіна,  123/1 в  с.  Пересадівка  Вітовського району
Миколаївської області;
-  земельній  ділянці  орієнтовною площею 0,0018 га,  на  якій  розташовано
ТП-453 – вул.  Бойка Блохіна,  177/1 в  с.  Пересадівка  Вітовського району
Миколаївської області.

    2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної
ради Білозор Т.П.

Селищний голова                                            О.М.Шаповалов


