
            
              ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ- Р І Ш Е Н Н Я

Від __________ 2019р. №               ХХХVІІІ чергова  сесія селищної ради     
смт. Воскресенське                           восьмого скликання
Про надання  дозволу на розробку
проектів  землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у  користування 
 на умовах оренди гр. Брикунець Євдокії Василівні
               Розглянувши  заяви  гр. Брикунець Євдокії Василівни про надання
дозволу  на  розробку  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок для передачі у користування  на умовах оренди,  керуючись ст. ст.12;
83;  122;  123;  125;  126 Земельного Кодексу України,  ст. 19,  20,  пункту «ґ»
частини другої ст. 25, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», керуючись ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна  рада
   ВИРІШИЛА:

1.  Надати  дозвіл  гр.  Брикунець  Євдокії  Василівні  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення у користування на умовах оренди земельної
ділянки  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення
газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення
води)( код КВЦПЗ 11.04) в с-щі Горохівка Вітовського району Миколаївської
області по вул. Миру, 1-Н, орієнтовною площею  0,3000 га за рахунок  земель
комунальної власності Воскресенської селищної ради. 
2.  Надати  дозвіл  гр.  Брикунець  Євдокії  Василівні  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення у користування на умовах оренди земельної
ділянки  для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного
транспорту (  код  КВЦПЗ  12.09) в  с-щі  Горохівка  Вітовського  району
Миколаївської області по вул. Миру, 1-М, орієнтовною площею  0,4000 га за
рахунок  земель комунальної власності Воскресенської селищної ради. 
3.  Погоджені у визначеному законодавством порядку проекти землеустрою
щодо відведення земельних ділянок подати на розгляд та затвердження сесії
селищної ради.
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
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