
            
              ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 21.02.2020   №  29                              XLІІ  сесія селищної ради                 
смт. Воскресенське                           восьмого скликання

 Про надання згоди на поділ земельних ділянок

 та розробку технічної документації із землеустрою

 щодо поділу земельних ділянок в с-щі Горохівка

 Вітовського району Миколаївської області

Відповідно  до  статті  186  Земельного  кодексу  України,  пункту  34)
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей  12,  83  Земельного  кодексу  України,  статей  19,  56  Закону  України
«Про землеустрій»,  розглянувши рекомендації  постійних комісій,  селищна
рада

 ВИРІШИЛА: 

1.  Надати  згоду  на  поділ  земельної  ділянки  комунальної  власності
загальною площею  0,4967 га, кадастровий номер  4823355300:03:000:0294 в
селищі Горохівка Вітовського району Миколаївської області  для здійснення
іншої  промисловості  для  обслуговування  будівлі на  дві  окремі  земельні
ділянки без зміни їх цільового призначення:

 - орієнтовною площею 0,3729 га с-ще Горохівка, вул. Миру, 1-К/1;

 - орієнтовною площею 0,1238 га с-ще Горохівка, вул. Миру, 1-К.

2.  Надати  згоду  на  поділ  земельної  ділянки  комунальної  власності
загальною площею 0,2800 га, кадастровий номер 4823355300:03:000:0237 в
селищі Горохівка Вітовського району Миколаївської області  для здійснення
іншої  промисловості  для  обслуговування  будівлі на  дві  окремі  земельні
ділянки без зміни їх цільового призначення:

 - орієнтовною площею 0,0355 га с-ще Горохівка, вул. Миру, 1-К/3;

 - орієнтовною площею 0,2445 га с-ще Горохівка, вул. Миру, 1-К/2.



 3. Враховуючи правовстановлюючі документи на нерухоме майно та
заяву землекористувача від 20.01.2020 року надати Товариству з обмеженою
відповідальністю  «Кворум»  дозвіл  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою  щодо поділу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного
рішення.  

4.  Враховуючи правовстановлюючі документи на нерухоме майно та
заяву  землекористувача  від  23.12.2019  року  надати  гр.  Скакушу
Володимиру Олександровичу дозвіл на розробку технічної документації із
землеустрою  щодо поділу земельної ділянки, зазначеної в пункті 2 даного
рішення.

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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