
            
              ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ- Р І Ш Е Н Н Я

 Від __________ 2020р. №                 чергова  сесія селищної ради                 
смт. Воскресенське                           восьмого скликання

Про погодження технічних документацій із землеустрою
щодо поділу земельних ділянок комунальної власності

       Керуючись пунктом  34 частини 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»; Закону України  «Про землеустрій»,  ст. 12, 122,
123, 186 Земельного Кодексу України; враховуючі рішення  Воскресенської
селищної  ради  від  21.02.2020  року  № 29  «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», селищна  рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки комунальної власності площею 0,2800 га з кадастровим номером №
4823355300:03:000:0237  з  цільовим  призначенням  «  для  розміщення  та
експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд
підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої  промисловості»  (код
згідно  з  КВЦПЗ:  J.11.02)  на  дві:  ділянку  площею   0,2445  га  для
обслуговування будівель та споруд, які є у власності Скакуша Володимира
Олександровича, по вул. Миру, 1-К/2 в с-щі Горохівка Вітовського району
Миколаївської області та ділянку площею 0,0355 га по вул.  Миру. 1-К/3 в
с-щі Горохівка Вітовського району Миколаївської області. 

2. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки комунальної власності площею 0,4967 га з кадастровим номером №
4823355300:03:000:0294  з  цільовим  призначенням  «  для  розміщення  та
експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд
підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої  промисловості»  (код
згідно  з  КВЦПЗ:  J.11.02)  на  дві:  ділянку  площею   0,3729  га  для
обслуговування будівель та споруд, які є у власності Скакуша Володимира
Олександровича, по вул. Миру, 1-К/1 в с-щі Горохівка Вітовського району



Миколаївської  області  та  ділянку  площею  0,1238  га  для  обслуговування
будівель та споруд, які є у власності ТОВ «Кворум», по вул.  Миру. 1-К в
с-щі Горохівка Вітовського району Миколаївської області.

3. 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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