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Про затвердження місця розташування
земель садівничих товариств

    Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  рішенням  Воскресенської  селищної  ради  №6  від
04.01.2017  року  «Про  реорганізацію  Пересадівської  сільської  ради  та
Калинівської сільської ради» та рішення Воскресенської селищної ради №4
від 08.12.2020 року «Про початок реорганізації Грейгівської сільської ради та
Михайло- Ларинської сільської ради шляхом приєднання до Воскресенської
селищної ради», враховуючи  пропозиції постійної комісії питань земельних
відносин,  природокористування,  планування  території,  будівництва,
архітектури, раціонального використання земель та екології, селищна рада

ВИРІШИЛА:
 1.Установити, що фактичне місце розташування земель:

СТ «Корабел»             (код ЄДРПОУ 23038442),
СТ «Сатурн-1»           (код ЄДРПОУ 23089379),
СТ «Сатурн-2»           (код ЄДРПОУ 23039134),
СВТ «Фарада»           (код ЄДРПОУ 20883544),
СТ «Трикотажник»   (код ЄДРПОУ 23089899),
СВТ «Зірочка»          (код ЄДРПОУ 23040640),
СТ « Синегорьє»       (код ЄДРПОУ 24302988),
СВТ «Черногорье»    (код ЄДРПОУ 24779376),
СВТ «Червоногір’я» (код ЄДРПОУ 23405308),
СТ «Гвоздика»          (код ЄДРПОУ 23089675),
СГТ  «Сокол»        (код  ЄДРПОУ  23040083)  -  територія  Воскресенської
селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами
населених пунктів).
 
Актуальна назва товариств на сьогодні така:
СТ «Корабел», «Сатурн-1», «Сатурн-2», СВТ «Фарада», СТ «Трикотажник»,
СВТ «Зірочка», СТ « Синегорьє»,  СВТ «Черногорье», СВТ «Червоногір’я»,
СТ «Гвоздика», СГТ «Сокол» .



2.Раніше  видані  документи  на  об’єкти  нерухомості,  із  зазначенням
місця розташування:

 –  Миколаївська  область,  Вітовський  район  (колишня  назва
Жовтневий), Пересадівська сільська рада
СВТ «Фарада»           (код ЄДРПОУ 20883544),
СТ «Трикотажник»   (код ЄДРПОУ 23089899),
СВТ «Зірочка»          (код ЄДРПОУ 23040640),
СТ « Синегорьє»       (код ЄДРПОУ 24302988),
СВТ «Черногорье»    (код ЄДРПОУ 24779376),
СВТ «Червоногір’я» (код ЄДРПОУ 23405308),
СТ «Гвоздика»          (код ЄДРПОУ 23089675),
      – Миколаївська область, Вітовський район (колишня назва Жовтневий),
Калинівська сільська рада
СТ «Корабел»             (код ЄДРПОУ 23038442),
СТ «Сатурн-1»           (код ЄДРПОУ 23089379),
СТ «Сатурн-2»           (код ЄДРПОУ 23039134),

– Миколаївська область, Вітовський район (колишня назва Жовтневий),
Михайло-Ларинська сільська рада
СГТ «Сокол»       (код ЄДРПОУ 23040083), вважати правочинними.
       3.Клопотати перед МРФ ДП «НАІС» про внесення необхідних змін до
Словників  іменованих  об’єктів  Державного  реєстру  речових  прав  на
нерухоме  майно  по  Воскресенській  селищній  раді  Вітовського  району
Миколаївської області.
     4.  Рішення  ІІІ  позачергової  сесії  Воскресенської  селищної  ради  8
скликання  № 27  від  23.12.2020  р  «Про  затвердження  місця  розташування
земель садівничих товариств», визнати таким, що втратило чинність.
       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії
питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,
будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології

Селищний голова                                                 Олександр ШАПОВАЛОВ


