
                                                             

 

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                 сесія селищної ради
восьмого скликання

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

 Про надання дозволу  на  розроблення проєктів
 землеустрою щодо відведення  земельних ділянок
 у власність для ведення фермерського господарства
 гр. Ткаченко А.І., Ткаченко А.В., Ткаченко К.В., 
 Ткаченко О.В.,Ткаченко В.І. 

          Відповідно до статей 12, 22, 31, 32, 116, 118, 121, 122,  Земельного
кодексу України, Закону України «Про фермерське господарство», статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви
громадян  України  гр.  Ткаченко  Анатолія  Івановича,  Ткаченко  Альони
Василівни,  Ткаченко  Катерини  Володимирівни,   Ткаченко  Олександра
Володимировича, Ткаченко Володимира Івановича про надання  дозволу на
розроблення  проєктів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у
власність  для  ведення  фермерського  господарства,   що  перебувають  у
постійному користуванні громадянина України Ткаченка Анатолія Івановича
на  підставі  державного  акта  на  право  постійного  користування  землею,
зареєстрованого  в  Книзі  записів  державних  актів  на  право  постійного
користування землею за   № 998,   враховуючи рекомендації  та  пропозиції
постійної  комісії  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, раціонального використання
земель та екології, селищна рада
 ВИРІШИЛА:

         1. Надати  громадянину  України  Ткаченко Анатолію Івановичу
дозвіл  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  фермерського  господарства  із  земель
сільськогосподарського  призначення,  комунальної  власності,  орієнтовною
площею 4,13 умовних кадастрових гектар з вартістю земельної частки (паю)
11935,00  грн   (одинадцять  тисяча  дев'ятсот  тридцять  п'ять  гривень  00
копійок),  без урахування коефіцієнту індексації, розташованої за межами с.
Пересадівка Миколаївського ( Вітовського) району Миколаївської області.
        2. Надати  громадянці  України Ткаченко Альоні Василівні дозвіл на
розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  фермерського  господарства  із  земель



сільськогосподарського  призначення,  комунальної  власності,  орієнтовною
площею 4,13 умовних кадастрових гектар з вартістю земельної частки (паю)
11935,00  грн   (одинадцять  тисяча  дев'ятсот  тридцять  п'ять  гривень  00
копійок),  без урахування коефіцієнту індексації, розташованої за межами с.
Пересадівка, Миколаївського ( Вітовського) району Миколаївської області.

      3.  Надати  громадянці  України  Ткаченко Катерині Володимирівні
дозвіл  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  фермерського  господарства  із  земель
сільськогосподарського  призначення,  комунальної  власності,  орієнтовною
площею 4,13 умовних кадастрових гектар з вартістю земельної частки (паю)
11935,00  грн   (одинадцять  тисяча  дев'ятсот  тридцять  п'ять  гривень  00
копійок),  без урахування коефіцієнту індексації, розташованої за межами с.
Пересадівка, Миколаївського ( Вітовського) району Миколаївської області.

        4.  Надати   громадянину   України  Ткаченко  Олександру
Володимировичу дозвіл  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  фермерського
господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення,  комунальної
власності, орієнтовною площею 4,13 умовних кадастрових гектар з вартістю
земельної частки (паю) 11935,00 грн  (одинадцять тисяча дев'ятсот тридцять
п'ять  гривень  00  копійок),   без  урахування  коефіцієнту  індексації,
розташованої  за  межами  с.  Пересадівка,  Миколаївського  (  Вітовського)
району Миколаївської області.

5. Надати  громадянину  України  Ткаченко ВолодимируІвановичу дозвіл
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  фермерського  господарства  із  земель
сільськогосподарського  призначення,  комунальної  власності,  орієнтовною
площею 4,13 умовних кадастрових гектар з вартістю земельної частки (паю)
11935,00  грн   (одинадцять  тисяча  дев'ятсот  тридцять  п'ять  гривень  00
копійок),  без урахування коефіцієнту індексації, розташованої за межами с.
Пересадівка, Миколаївського ( Вітовського) району Миколаївської області.

      6. Розроблені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у
власність для ведення фермерського господарства подати на затвердження до
Воскресенської селищної ради.

           7. 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



                                              Аркуш погодження
до проєкту рішення сесії селищної ради

  Про надання дозволу  на  розроблення проєкту  землеустрою щодо  
  відведення  земельної ділянки  у власність для ведення фермерського   
  господарства  гр. Ткаченко А.І., Ткаченко А.В., Ткаченко К.В., 
  Ткаченко О.В.,Ткаченко В.І. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ім'я та прізвище  Посада Підпис, дата

Юрій ЯСЬКІВ заступник  селищного
3олов  из  питань
діяльності  виконавчих
органів ради 

Володимир  БЕЛЕВЯТ начальник  відділу
земельних відносин

Олена САКУН начальник  юридичного
відділу

Микола МОТОРНИЙ голова постійної комісії
з  питань   земельних
відносин,
природокористування,
планування  території,
будівництва,
архітектури,
раціонального
використання  земель  та
екології

  Розсилка:  до справи
  гр.  Ткаченко А.І., Ткаченко А.В., Ткаченко К.В., 
  Ткаченко О.В.,Ткаченко В.І. 
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