
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _______2020 року №                      чергова сесія селищної
смт. Воскресенське                                              ради восьмого скликання   

Про надання дозволу АТ «Миколаївобленерго»
 на розробку  технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земельних
ділянок, які розташовані  в адміністративних межах
Воскресенської селищної ради для  розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель
 і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 
        

Розглянувши лист  від 28.04.2020 року АТ «Миколаївобленерго» про
надання дозволу  на розробку технічної документації з нормативної грошової
оцінки  земельних  ділянок  розміщення,  будівництва,  експлуатації  та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової
енергії  на  території  Воскресенської   селищної  ради  Вітовського  району
Миколаївської області, відповідно до статті 12 Земельного кодексу України,
статті  13,  частини першої  статті  15 Закону України «Про оцінку земель»,
керуючись  пунктом  34  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада, 
В И Р І Ш И Л А:

1. Надати  дозвіл  АТ  «Миколаївобленерго» на  розробку  технічної
документації з  нормативної  грошової  оцінки  земельних  ділянок,  які
розташовані  в  адміністративних  межах  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського  району  Миколаївської  області для розміщення,  будівництва,
експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об'єктів  передачі
електричної та теплової енергії згідно додатку.

2.       Контроль за виконанням цього 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



Додаток 
до рішення селищної ради

_____________ № _____

Перелік земельних ділянок на які надано дозвіл на розробку технічної
документації з нормативної грошової оцінки

Кадастровий  номер
земельної ділянки

Площа  земельної
ділянки. га

Поштова адреса

4823383900:11:000:0148 0,0026 Миколаївська  область
Вітовський  район  с.
Пересадівка  вул.
Кіровоградська, 8/1

4823383900:03:000:0578 0,0026 Миколаївська  область
Вітовський  район  с.
Пересадівка  вул.
Польовий стан, 2

4823383900:06:000:0199 0,0026 Миколаївська  область
Вітовський  район  с.
Пересадівка  вул.
Польовий стан, 3

4823383900:03:000:0577 0,0026 Миколаївська  область
Вітовський  район  с.
Пересадівка  вул.
Польовий стан, 1

4823383900:08:000:0528 0,0036 Миколаївська  область
Вітовський  район  с.
Пересадівка  вул.  Івана
Франка, 1/1

4823383900:09:000:0068 0,0038 Миколаївська  область
Вітовський  район  с.
Пересадівка  вул.
Кіровоградська, 4/1

Селищний голова                                              Олександр  ШАПОВАЛОВ
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