
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

 від  08 травня 2019 р. №29                             ХХХІІІ сесія селищної ради          
смт. Воскресенське                                           восьмого скликання

Про надання дозволу на розробку технічної документації                  
із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
продажу прав оренди на земельних торгах
сільськогосподарського призначення

            Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин
Воскресенської  селищної  ради  Лінінської  О.А.,  враховуючи  рекомендації
постійних комісій селищної ради, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  відповідно  до
Земельного кодексу України,  селищна  рада
 ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку технічної  документації  із  землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  для
продажу прав оренди на земельних торгах за рахунок земель комунальної
власності  та  технічної  документації  з  нормативної  грошової  оцінки  для
земельних ділянок згідно додатку1.
2. Рішення №23 від 26.09.2018 року « Про затвердження переліку земельних
ділянок права на які буде виставлено на земельні торги» в частині надання
дозволу  на  складання  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  земельних  торгах
сільськогосподарського  призначення  за  рахунок  земель  комунальної
власності  та  технічної  документації  з  нормативної  грошової  оцінки  щодо
земельних  ділянок  зазначених  в  додатку  1  визнати  таким,  що  втратило
чинність.

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.ШАПОВАЛОВ



          
Додаток 1

до рішення сільської ради
від 08.05.2019 р

Інформація про земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, які включено до переліку земельних ділянок, 

права на які буде виставлено на земельні торги 
Воскресенської селищної ради

№ з/п
Місце

розташування
земельної ділянки

Площа
земельної
ділянки, га

Цільове призначення (функціональне
використання)

Кадастровий номер
земельної ділянки (у разі

наявності)

1 2 3 4 5
Вітовський район

1
Воскресенська 
селищна рада

8,8000 Для ведення фермерського 
господарства 4823355300:03:000:0266

2
Воскресенська 
селищна рада

1,3775 Землі запасу
4823355300:02:000:0158

3
Воскресенська 
селищна рада

30,0000 Для ведення фермерського 
господарства 4823355300:06:000:0162

4
Пересадівська 
сільська рада

25,2014 Землі запасу пасовища 4823383900:08:000:0512

5
Пересадівська 
сільська рада 18,8000 Рілля для ведення фермерського 

господарства 4823383900:10:000:0203

8
Пересадівська 
сільська рада

101,5052 Землі запасу  пасовища

4823383900:06:000:0197

9
Калинівська 
сільська рада

79,9953 пасовища

4823381300:03:000:0340

10
Воскресенська 
селищна рада

2,4581 рілля
4823355300:02:000:0160

11
Воскресенська 
селищна рада

60,0000 рілля
4823355300:05:000:0233
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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.ШАПОВАЛОВ


