
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _______2019 року №                      чергова сесія селищної
смт. Воскресенське                                              ради восьмого скликання   

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, 
по зміні цільового призначення 

         З метою задоволення суспільних потреб,  керуючись  Законом  України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом   України  «Про
землеустрій»,  Законом   України  «Про  державний  земельний  кадастр»,
статтями 12, 83, 20,  122, Земельного Кодексу України, враховуючи висновки
постійних комісій, селищна ради 

В И Р І Ш И Л А :

            1. Надати дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки
комунальної  власності,  площею  24.9686  га,  кадастровий  номер
4823383900:09:000:0057,  реєстраційний  номер  об’єкта  нерухомого  майна
1656318648233, з коду 16.00 землі запасу (земельні ділянки кожної категорії
земель,  які  не  надані  у  власність  або  користування  громадянам  чи
юридичним особам) на код 18.00 Землі загального користування (землі будь-
якої  категорії,  які  використовуються  як  майдани,  вулиці,  проїзди,  шляхи,
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери,
бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо
рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування
їх  віднесено  до  земель  загального  користування),  що  знаходиться  в
адміністративних  межах  Воскресенської  селищної   ради,  за  межами
населеного пункту с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.
           2. Доручити голові Воскресенської селищної ради  Шаповалову О.М.
замовити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної
ділянки  комунальної  власності,  площею  24.9686  га,  кадастровий  номер
4823383900:09:000:0057,  реєстраційний  номер  об’єкта  нерухомого  майна
1656318648233, з коду 16.00 землі запасу (земельні ділянки кожної категорії
земель,  які  не  надані  у  власність  або  користування  громадянам  чи



юридичним особам) на код 18.00 Землі загального користування (землі будь-
якої  категорії,  які  використовуються  як  майдани,  вулиці,  проїзди,  шляхи,
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери,
бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо
рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування
їх  віднесено  до  земель  загального  користування),  що  знаходиться  в
адміністративних  межах  Воскресенської  селищної   ради,  за  межами
населеного пункту с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.
           3. Матеріали проекту  землеустрою щодо  зміни цільового призначення
земельної  ділянки   комунальної  власності,  подати  для  затвердження  на
розгляд сесії селищної ради.
          4.  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
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