
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 надання дозволу на розробку проектів
 землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
 технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
 в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду
 
 
      Враховуючи заяви громадян та рекомендації постійних комісій селищної
ради,  керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законами  України  “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”,  “Про  землеустрій”,  “Про  Державний
земельний кадастр”, селищна  рада        

  ВИРІШИЛА:

1. Надати  фізичним особам дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок з метою передачі в користування   на умовах
оренди згідно з додатком 1.

 2.  Надати  юридичним та  фізичним особам  дозвіл  на  розробку  технічної
документації із   землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою
передачі в користування на умовах оренди оренду згідно з додатком 2.

 3.  Зобов'язати  замовників    надати  до  Воскресенської  селищної      ради
проекти  землеустрою  та  технічну  документацію  із  землеустрою  для
затвердження.

4. 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  сесії селищної  ради

від  “ ___“ ________  2019 р. №____
 
СПИСОК
Фізичних  осіб, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в користування на умовах оренди
 

ПІБ

Місце
розташування
земельної
ділянки

 

Цільове  використання,
підстава  та  категорія
земель

Код
класифікації
видів  цільового
призначення
земель

Орієнтовна
площа, га

Воронов  Павло
Опанасович  та
Воронов  Ігор
Павлович

С-ще  Горохівка
вул. Миру , 1 -Е

Для  обслуговування
будівелі  магазину
(Витяг  з  державного
реєстру  речових  прав
на   нерухоме  майно
про  реєстрацію  права
власності,
реєстраційний  номери
об’єкта  нерухомого
майна  1387225648233,
Витяг  про  державну
реєстрацію  прав
реєстраційний  номери
24620402  Категорія
земель  –  землі
громадської забудови 

03.07 -  Для
будівництва  та
обслуговування
будівель
торгівлі

0,1000

Челак  Марина
Михайлівна

С-ще Горохівка,
вул.. Миру, 1-О

для  обслуговування
станції  технічного
обслуговування
тракторів  (Витяг  про
державну  реєстрацію
прав  реєстраційний
номер 32265816)

Категорія  земель  –
Землі  промисловості,
транспорту,  зв'язку,
енергетики, оборони та
іншого призначення

11.02   -  Для
розміщення  та
експлуатації
основних,
підсобних  і
допоміжних
будівель  та
споруд
підприємств
переробної,
машинобудівно
ї  та  іншої
промисловості

0,5000 



Додаток 2
до рішення  сесії селищної ради

від  “ ___“ ________  2019 р. №____
 

СПИСОК
юридичних та фізичних осіб, яким надається дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)
 щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди

Назва юридичних 
та фізичних осіб

Місце 
розташування 
земельної 
ділянки
 

Цільове використання,
підстава та категорія 
земель

Код класифікації 
видів цільового 
призначення 
земель

Площа,
га

Пазенко Валерій 
Михайлович

С-ще 
Горохівка вул. 
Миру, 1-Л 

для обслуговування 
електроцеху (Витяг з  
Державного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно від 
27.10.2017 
реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна 169592448233)
Категорія земель – 
землі промисловості, 
транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони 
та іншого 
призначення 

11.02 - 
для розміщення та 
експлуатації 
будівель та споруд 
підприємств іншої 
промисловості
 
 

0,0218

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«КВОРУМ»

С-ще 
Горохівка вул. 
Миру, 1-К

для обслуговування та
розвитку нафтоскладу
(Договір про поділ 
нежитлового об’єкту  
від 20.04.2019)
Категорія земель – 
Землі транспорту 

12.04 - Для 
розміщення та 
експлуатації 
будівель і споруд 
автомобільного 
транспорту та 
дорожнього 
господарства

0,4967
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