
            
              ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ- Р І Ш Е Н Н Я

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

Про відмову у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського 
господарства

         Керуючись статтями 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України,
пунктом  34  частини  першої  статті  26  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні",  розглянувши заяви громадян Апостолової  С.І.,
Куценко  Т.В.,  Апостолова  В.В.,   Арістової  Н.В.  про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Воскресенської  селищної  ради  та  додані  документи,  враховуючи  те,  що
бажані земельні ділянки входять до складу сформованої земельної ділянки з
кадастровим номером 4823381300:03:000:0339 яка перебуває у користуванні
товариства  з  обмеженою  відповідальністю  «КОРМПТИЦЕПРОМ»  –  на
підставі  акту на право постійного користування серія ІІ-МК № 000620 від
27.12.2001 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право
постійного  користування землею за  № 207 та  у  зв’язку з  невідповідністю
місця розташування земельних ділянок вимогам законів селищна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити Апостоловій Світлані Іванівні у наданні дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  орієнтовною
площею  2,  0000  га  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства на території Воскресенської селищної ради.

 2. Відмовити Куценко Тетяні Володимирівні у наданні дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  орієнтовною
площею  2,  0000  га  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства на території Воскресенської селищної ради.

 3. Відмовити  Апостолову Володимиру Васильовичу у наданні дозволу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки



орієнтовною  площею  2,  0000  га  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради.

 4.  Відмовити  Арістовій  Наталії  Володимирівні  у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною  площею  2,  0000  га  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства на території Воскресенської селищної ради. 

5.  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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