
            
              ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 від _20 червня_ 2019р. № 24          ХХХІV  сесія селищної ради                 
смт. Воскресенське                           восьмого скликання

Про надання дозволу  на розроблення 

документації із землеустрою щодо проведення
інвентаризації земель

     Розглянувши звернення  Пігарьової  Віри  Валеріївни,  яка діє  від  імені
Дікташа Мехмет на підставі довіреності від 10.06.2019 р., про розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  проведення  інвентаризації
земель  з  метою  реєстрації  комунальної  власності  земельної  ділянки  за
Воскресенською селищною радою, керуючись Конституцією України, п. 34 ч.
1 ст. 26,  ст..  33 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,
Законом України № 2498-VIII від 10.07.2018 року «Про  внесення змін  до
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вирішення  питання  колективної
власності  на  землю,  удосконалення  правил  землекористування   у  масивах
земель  сільськогосподарського  призначення,  запобігання  рейдерству  та
стимулюванню зрошення в Україні», який набув чинності з 01.01.2019 року,
ст.. 12, 186, п.21 Перехідних Положень Земельного кодексу України, ст.. 25,
35,  67 Закону України «Про землеустрій»,  Постанови КМУ від  23.05.2012
№513  «Про  затвердження  Порядку  проведення  інвентаризації  земель,
селищна рада

   ВИРІШИЛА:

      1.  Провести  інвентаризацію  земельної  ділянки   з  метою подальшої
реєстрації права комунальної власності за Воскресенською селищною радою
орієнтовною площею 2,8 га на землях сільськогосподарського призначення в
межах  території  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району
Миколаївської  області  із  земель  колишньої  колективної  власності
сільськогосподарського підприємства ім.  Леніна.



       2.  Замовити в землевпорядній організації  технічну документацію із
землеустрою  щодо  інвентаризації  земель  орієнтовною  площею  2,8  га   на
землях  сільськогосподарського  призначення  в  межах  території
Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області із
земель  колишньої  колективної  власності   сільськогосподарського
підприємства ім.  Леніна.

       3.  Укласти з землевпорядною організацією 3-х сторонній договір на
виготовлення  технічної  документації  з  інвентаризації  земель  орієнтовною
площею  2,8  га   на  землях  сільськогосподарського  призначення  в  межах
території  Воскресенської  селищної  ради Вітовського району Миколаївської
області  із  земель  бувшої  колективної  власності   сільськогосподарського
підприємства  ім.   Леніна  за  рахунок  гр.  Туреччини  Дікташа  Мехмет  (за
згодою).

       4.  Після погодження технічної  документації  з  інвентаризації  земель
згідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  подати  її  на  розгляд  та
затвердження до селищної ради.

       5. 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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