
            
              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 затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду
ТОВ «Україна-КОМБІКОРМ»

        Розглянувши заяву керівника товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНА-КОМБІКОРМ»  від  20.07.2020,  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)  з  метою  передачі  в  оренду,  керуючись  Земельним
кодексом  України,  Законами  України  «Про  оренду  землі»,  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,   селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  з  метою
передачі  в  оренду  товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «Україна-
КОМБІКОРМ» J.11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості із земель комунальної власності, не наданих у власність
чи  користування,  за  адресою: Миколаївської  області,  Вітовський  район,
Воскресенська  селищна  рада.  Селище  Горохівка,  вул.  Миру,  1-О
(кадастровий номер 4823355300:03:000:0358), загальною площею 1,0124 га.

2. Передати  в  оренду  товариству  з  обмеженою  відповідальністю
«Україна-КОМБЦКОРМ» земельну ділянку розташовану  в с-щі Горохівка
Вітовського району Миколаївської області по вул.  Миру, 1- О строком на 7
років   для  розміщення та  експлуатації  основних,  підсобних і  допоміжних
будівель  та  споруд  підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої
промисловості, площею 1,0124 га кадастровий номер 4823355300:03:000:0358



із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики. Оборони та іншого
призначення.

3. Встановити річну орендну плату за користування вказаною  земельною
ділянкою в розмірі 12% від їх нормативної грошової оцінки .
4.  Доручити селищному голові Шаповалову О.М. укласти від імені ради
договір оренди землі згідно даного рішення.
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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