
            
              ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2020 р. №                                       селищної ради                 
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання
Про надання дозволу на розроблення 
документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель комунальної
власності 

       Розглянувши заяви громадян Безбожного Л.М., Шкуренко В.Є., Скакуша
В.О., Челак М.М. та керівника ПП «ТЕХНО», з метою забезпечення ведення
Державного земельного кадастру, здійснення контролю за використанням і
охороною  земель,  визначення  якісного  стану  земельних  ділянок,  їх  меж,
розміру,  складу  угідь,  керуючись    ст.  ст.  12,  79-1,  83,  184   Земельного
кодексу України, ст. ст. 22, 25, 35, 57 Закону України  «Про землеустрій», ст.
21  Закону  України  «Про  Державний  земельний  кадастр»,   постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  23.05.2012  №  513   «Про  затвердження
Порядку  проведення  інвентаризації  земель»,  ст.ст.  26,  59  Закону  України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  висновок  постійної
комісії  селищної  ради  з  питань  житлово-комунального  господарства  та
комунальної  власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних
відносин  та  охорони  природи,  керуючись  Законом  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада

   ВИРІШИЛА:

      1.  Провести  інвентаризацію  земельної  ділянки  для  розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об'єктів
передачі  електричної  та  теплової  енергії  (код  КВЦПЗ  -  j.14.02),  з  метою
забезпечення  ведення  Державного  земельного  кадастру,  здійснення
контролю за використанням і охороною земель, визначення якісного стану
земельних  ділянок,  їх  меж,  розміру,  складу  угідь,  орієнтовною  площею
0,0202  га  із  земель  комунальної  власності,  не  наданих  у  власність  або
користування в межах території селища Горохівка Воскресенської селищної
ради Вітовського району Миколаївської області по вул. Миру, 1- С, на які



розташовано об’єкт  нерухомого майна,  що перебуває  у спільній частковій
власності.

       2.  Замовити в землевпорядній організації  технічну документацію із
землеустрою щодо інвентаризації земель орієнтовною площею 0,0202  га  із
земель комунальної  власності,  не наданих у власність або користування в
межах  території  селища  Горохівка  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району Миколаївської області по вул. Миру, 1- С.

       3. Укласти з землевпорядною організацією 3-х сторонній договір на
виготовлення  технічної  документації  з  інвентаризації  земель  орієнтовною
площею 0,0202 га  із земель комунальної власності, не наданих у власність
або  користування  в  межах  території  селища  Горохівка  Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області по вул. Миру, 1- С,
за  рахунок  громадянами:  Безбожного  Леоніда  Миколайовича,  Шкуренко
Віри  Євгенівни,  Скакуша  Володимира  Олександровича,  Челак  Марини
Михайлівни та приватного підприємства «ТЕХНО» (за згодою).

       4.  Після погодження технічної  документації  з  інвентаризації  земель
згідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  подати  її  на  розгляд  та
затвердження до селищної ради.

       5.  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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