
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

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

Про затвердження проектів землеустрою
 громадянці  Антинескул Світлані Іванівні
 та передачі в оренду земельних ділянок

        Розглянувши заяву громадянки України Антинескул Світлани Іванівни,
проекти  землеустрою  землеустрою,  щодо  відведення  земельних  ділянок
керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законами  України  «Про  оренду
землі», «Про місцеве самоврядування в Україні»,   селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.
Антинескул Світлані  Іванівні  для  комерційного  використання  за  адресою:
вул.  Соборна, 16-а. с Калинівка Жовтневого району Миколаївської області,
(кадастровий номер 4823381300:07:033:0070), загальною площею 0,0105га, із
земель громадської забудови.

2. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.
Антинескул Світлані Іванівні  для громадської діяльності в оренду з правом
викупу  за  адресою:  вул.   Соборна,  16-а.  с  Калинівка  Жовтневого  району
Миколаївської  області,  (кадастровий  номер  4823381300:07:033:0069),
загальною площею 0,0235га, із земель громадської забудови.

3. Передати  в  оренду  громадянці  Антинескул  Світлані  Іванівні  земельну
ділянку  розташовану   в  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської
області  по  вул.   Соборна,  16-а  строком  на  7  років   для  будівництва  та



обслуговування  будівель  торгівлі 0,0105  га  кадастровий  номер
4823381300:07:033:0070 із земель громадської забудови.

4. Передати  в  оренду  громадянці  Антинескул  Світлані  Іванівні  земельну
ділянку  розташовану   в  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської
області по вул.  Соборна, 16-а строком на 7 років  для громадської діяльності
0,0235 га кадастровий номер 4823381300:07:033:0069 із земель громадської
забудови

5. Встановити  річну  орендну  плату  за  користування  вказаними  земельними
ділянкою в розмірі 12% від їх нормативної грошової оцінки .

6.  Доручити  селищному  голові  Шаповалову  О.М. укласти  від  імені  ради
договір оренди землі згідно даного рішення.

7. 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
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