
            
              ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 21.02.2020 № 22                                XLІІ  сесія селищної ради                 
смт Воскресенське                           восьмого скликання

Про затвердження проекту землеустрою
 щодо відведення земельних ділянок у власність 
для ведення фермерського господарства

         Розглянувши заяву гр.  Багнюк О.В.,  Бєгліци В.К.,  Бєгліци Ю.В. від
08.01.2020р.,  наявну  земельно-кадастрову  інформацію,  рекомендації
постійних  комісій  селищної  ради,  керуючись  Конституцією  України,
Земельним кодексом України, Законом України “Про землеустрій”, Законом
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у
власність  громадянам  України  –  членам  фермерського  господарства
«Ольга» Багнюк Ользі Володимирівні, Бєгліці Володимиру Кириловичу,
Бєгліці  Юрію  Володимировичу із  земель  сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності,  що  перебуває  у  постійному
користуванні  Бєгліци  В.К.  для  ведення  фермерського  господарства   в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради (Воскресенська ОТГ)
Вітовського району Миколаївської області (за межами населеного пункту с.
Пересадівка).
2. Надати у власність земельні ділянки громадянам:
-  Багнюк Ользі  Володимирівні  площею 8,5111 га,  з  кадастровим номером
4823383900:06:000:0200,  для  ведення  фермерського  господарства  в  межах
території  Воскресенської селищної ради  Вітовського району Миколаївської
області.
- Бєгліці Володимиру Кириловичу площею 7,4115 га, з кадастровим номером
4823383900:06:000:0202,  для  ведення  фермерського  господарства  в  межах
території  Воскресенської селищної ради  Вітовського району Миколаївської
області.
- Бєгліці Юрію Володимировичу площею 9,0105 га, з кадастровим номером
4823383900:06:000:0201,  для  ведення  фермерського  господарства  в  межах



території  Воскресенської селищної ради  Вітовського району Миколаївської
області.
3.  Припинити  право  постійного  користування  землею,  посвідченого
державним актом на право постійного користування землею  серія МК №
00348, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного
користування землею № 953.
4.  Земельну  ділянку   площею  6,6159  га,   з  кадастровим  номером
4823383900:06:000:0203,  зарахувати  до  земель  запасу  Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області.
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                                                     Олександр ШАПОВАЛОВ
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