
 

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                ІV сесія селищної ради
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проект)
                .2021                                           №_____

Про надання дозволу Витязь Г.П. на 
розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки

    Розглянувши звернення Витязь Ганни Павлівни  про надання дозволу на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  інвентаризації
земельної  ділянки  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  враховуючи  рішення  Жовтневого  районного  суду
від 19.02.2019 року № 477/221/18,  відповідно до статей 12,   791,  122,  1861

пункту 21 Перехідних Положень Земельного кодексу України, статей 25, 35,
57,  67  Закону  України  «Про  землеустрій»,  Закону  України  №  2498-VIII
від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо  вирішення  питання  колективної  власності  на  землю,  удосконалення
правил  землекористування  у  масивах  земель  сільськогосподарського
призначення, запобігання рейдерству та стимулюванню зрошення в Україні»,
Порядку  проведення  інвентаризації  земель,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 476 «Про затвердження
Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили
чинність,  деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України»,  статті  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  рекомендацій  постійних
комісій селищної ради, селищна рада

 ВИРІШИЛА:

1.  Надати  дозвіл  гр.  Витязь  Ганні  Павлівні  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  інвентаризації  земельної  ділянки  для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,  загальною площею
5,6 умовних кадастрових гектар, в межах території Воскресенської селищної
ради  (с.  Калинівка)  Вітовського  району  Миколаївської  області  (за  межами
населеного пункту).
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2. Селищному  голові  укласти  з  землевпорядною  організацією  3-х
сторонній  договір  на  розроблення  технічної документації  із  землеустрою
щодо  інвентаризації  земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва   загальною  площею  5,6  умовних
кадастрових  гектар,  в  межах  території  Воскресенської  селищної  ради
(с.  Калинівка)  Вітовського  району  Миколаївської  області  (за  межами
населеного пункту).

3. Технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  інвентаризації
земельної  ділянки  подати  на  розгляд  та  затвердження  в  порядку,
передбаченому чинним законодавства до Воскресенської селищної ради.

          4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування
території,  будівництва,  архітектури,  раціонального  використання  земель  та
екології.

Селищний голова                                       Олександр ШАПОВАЛОВ
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