
            
              ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ- Р І Ш Е Н Н Я

 Від __________ 2020 р. №                    сесія селищної ради                 
смт. Воскресенське                               восьмого скликання
Про затвердження технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Кургану Петру Антоновичу, Корчак Ользі Леонідівні

       Відповідно до  Земельного кодексу України, Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про порядок виділення  в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 
Інструкції «Про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», затвердженої наказом 
Держкомзему України від 18.05.2010 № 376, розглянувши технічні 
документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі ( на місцевості) гр. Курган Петра Антоновича, 
Корчак Ользі Леонідівні, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кургану Петру
Антоновичу  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  в  межах
території Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської
області.

2.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Корчак
Ользі  Леонідівні  01.01.  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва в межах території Миколаївської області, Вітовського району,
Воскресенська селищна рада.

3.  Передати  у  власність  гр.  Кургану Петру Антоновичу земельну ділянку,
площею  2,3782  га  ріллі,  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  з  кадастровим  номером  4823383900:01:000:0620  в  межах
території  Воскресенської  селищної  (Пересадівської  сільської)  ради
Вітовського району Миколаївської області.



4.  Передати  у  власність  гр.  Корчак  Ользі  Леонідівні  земельну  ділянку,
площею  5,2209  га  ріллі,  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  з  кадастровим  номером  4823383900:08:000:0504  в  межах
території  Воскресенської  селищної  (Пересадівської  сільської)  ради
Вітовського району Миколаївської області.

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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