
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

06.11.2020 №7 
смт Воскресенське

        XLVII позачергова сесія
        селищної ради восьмого кликання

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
цільове призначення якої змінюється 
гр. Лягуша Олександру Сергійовичу

          Відповідно до Земельного кодексу України,  Законів України «Про
регулювання містобудівної діяльності», «Про землеустрій», «Про Державний
земельний  кадастр»,  Наказу  Державного  комітету  України  із  земельних
ресурсів  № 548  від  23.07.2010  року  «Про  затвердження Класифікації  видів
цільового  призначення  земель»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України
№ 1279 від 17 листопада 1997 року «Про розміри та Порядок визначення втрат
сільськогосподарського  і  лісогосподарського  виробництва,  які  підлягають
відшкодуванню»,  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні» селищна рада

 ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
цільове призначення якої змінюється площею – 1,5000 га кадастровий номер -
4823355300:03:000:0357  із  земель  для  ведення  особистого  селянського
господарства (код КВЦПЗ - А 01.03) у землі для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ -  J 11.02) громадянина
України Лягуша Олександра Сергійовича за адресою: Миколаївська область,
Вітовський район, Воскресенська селищна рада    смт. Воскресенське, вулиця
Дорожна, 5Б. 

2. Змінити цільове призначення  земельної ділянки кадастровий номер -
4823355300:03:000:0357 з  для  ведення  особистого  селянського  господарства
(код КВЦПЗ - А 01.03) на для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої  промисловості  (код  КВЦПЗ  -  J 11.02),  яка  перебуває  у  власності
громадянина  України  Лягуша  Олександра  Сергійовича  та  розташована  за
адресою:  Миколаївська  область,  Вітовський  район,  Воскресенська  селищна
рада смт. Воскресенське, вулиця Дорожна, 5Б. 
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3. Рекомендувати громадянину Лягуша О.С.:

- в  двомісячний  термін  сплатити  втрати  сільськогосподарського
виробництва, спричинені вилученням сільськогосподарських угідь - пасовищ,
які  підлягають  відшкодуванню  в  сумі  3464,32  грн.  (три  тисячі  чотириста
шістдесят чотири гривні 32 копійки);

- внести  відомості  про цільове призначення  земельної  ділянки до
Державного  земельного  кадастру  та  Державного  реєстру  речових  прав  на
нерухоме майно про реєстрацію права власності, відповідно до вимог чинного
законодавства України. 

          4. 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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