
            
              ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 від  25 липня_ 2019р. № 22            ХХХV   сесія селищної ради                 
смт. Воскресенське                           восьмого скликання

Про  затвердження технічних документацій
із землеустрою 

       Відповідно  до  статей  122,135-139   Земельного  кодексу  України,
керуючись ч.  1  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для продажу
права оренди земельної ділянки на земельних торгах для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за рахунок земель запасу комунальної
власності  сільськогосподарського  призначення   в  межах  території
Воскресенської  селищної   ради  (Колишня  Пересадівська  сільська  рада)
Вітовського  району,  Миколаївської  області  кадастровий  номер
4823383900:08:000:0512, загальною площею 25,2014 га.

2.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для продажу
права  оренди  земельної  ділянки  на  земельних  торгах  для  ведення
фермерського  господарства  за  рахунок  земель  комунальної  власності
сільськогосподарського  призначення   в  межах  території  Воскресенської
селищної   ради  Вітовського  району,  Миколаївської  області  кадастровий
номер 4823355300:06:000:0162, загальною площею 30,0000 га.

3.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для продажу
права  оренди  земельної  ділянки  на  земельних  торгах  для  ведення
фермерського  господарства  за  рахунок  земель  комунальної  власності
сільськогосподарського  призначення   в  межах  території  Воскресенської
селищної   ради  Вітовського  району,  Миколаївської  області  кадастровий
номер 4823355300:03:000:0266, загальною площею 8,8000 га.



4. Контроль  за  виконанням  данного  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 до рішення 

Воскресенської селищної  ради

від ___.___.2019р. №____

Умови продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної
власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

№
п/п

Місце розташування
земельної ділянки 

Площа
земельної
ділянки

Цільове
призначення

земельної
ділянки

Кадастровий номер Нормативно
грошова

оцінка грн.

Стартова ціна
лота (стартовий

розмір річної
орендної плати)

грн.

Крок
аукціону (1

% від
стартового

розміру
річнох

плати) грн.
1 За межами с.

Пересадівка
25,2014 01.01 4823383900:08:000:051

2
123897,17 90000 9000

2 За межами смт
Воскресенське

30,000 01.02 4823355300:06:000:016
2

881738,10 105808,57 1058,09

3 За межами смт
Воскресенське

8,8 01.02 4823355300:03:000:026
6

215411,92 25849,43 258,49
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