
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄК-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2020 р. №                                      сесія селищної ради                 
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок з метою передачі в оренду

      Розглянувши лист ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ПО
ВИМІРЮВАННЮ ТА ОЦІНКИ» від 20.05.2020 р., про надання дозволу на
розробку проектів землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок
для обслуговування об’єктів АТ «Миколаївобленерго», враховуючи висновок
постійної  комісії  селищної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва,
земельних відносин та охорони природи, керуючись пунктом 34 частини 1
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями
79 – 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  селищна  рада
   ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл АТ «Миколаївобленерго» на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва,
експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об'єктів  передачі
електричної та теплової енергії, а саме: 

-  земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га, на якій розташовано
ПС-62,  ПС-35/10  кВ.  «Пересадівка»   –  вул.  Кіровоградська,  1/1  в  с.
Пересадівка Вітовського району Миколаївської області;

-  земельної  ділянки орієнтовною площею 0,2100 га,  на  якій розташовано
ПС-62,  ПС-35/10  кВ.  «Калинівка»  -  вул.  Польова,  1-а  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області;

-  земельної  ділянки орієнтовною площею 0,1500 га,  на  якій розташовано
ПС-62, ПС-35/10 кВ. «Зарічна»  – вул. Кіровоградська, 8/1 в с. Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області.



2.  Зобов'язати  замовника    надати  до  Воскресенської  селищної      ради
проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду.

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                                                           О.М. Шаповалов
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