
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2019 р. №                                     ХХХІ сесія селищної ради         
смт. Воскресенське                                           восьмого скликання

Про визнання такими що втратили чинність 
рішення Воскресенської селищної ради № 21 
від 15.08.2018 «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)» та рішення Воскресенської
 селищної ради № 28 від 25.10.2018 «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 лист товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛАР
ФАРМ-2»   про  відклик  клопотання  на  розробку  проектів  із  землеустрою
щодо відведення земельних ділянок в довгострокову оренду для розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об'єктів
енергогенеруючих  підприємств,  установ  і  організацій  (КВЦПЗ  14.01)  із
земель комунальної  власності,   що розташовані  в  адміністративних межах
Воскресенської  селищної  ради,  відповідно  до  ст.  12  Земельного  кодексу
України,  керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія селищної  рада

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати таким  що втратило чинність рішення Воскресенської  селищної
ради  №  21  від  15.08.2018  «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)».



2.  Визнати таким  що втратило чинність рішення Воскресенської  селищної
ради  № 28  від  25.10.2018 «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)».

3.  Контроль за виконанням даного 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
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