
 

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                 сесія селищної ради
восьмого скликання

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

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення  земельної ділянки  
у користування на умовах  оренди. 

          Відповідно до статей 12, 93,  122, 123, 124,126  Земельного кодексу
України, Закону України «Про оренду землі»,  статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Воронова  Ігоря
Павловича,  Воронова  Павла  Опанасовича,   враховуючи  пропозиції  та
рекомендації  постійної  комісії  з  питань  земельних  відносин,
природокористування,  планування  території,  будівництва,  архітектури,
раціонального використання     земель та екології  селищна рада
ВИРІШИЛА:
                1. Затвердити проєкт землеустрою  щодо відведення земельної
ділянки в користування на умовах оренди із земель комунальної власності
громадянам  України   Воронову  Ігору  Павловичу,  Воронову  Павлу
Опанасовичу  03.07-  для  комерційного  використання  (  будівництва  та
обслуговування  об'єктів  торгівлі),  розташовану  за  адресою:  селище
Горохівка,  вул.  Миру  1-Е,  Вітовського  району  Миколаївської  області,
загальною площею 0.0194 га, кадастровий номер 4823355300:03:000:0371

         2. Надати  громадянам  Воронову Ігору Павловичу, Воронову Павлу
Опанасовичу в оренду строком   на   7    років  земельну ділянку площею
0,0194 га,  кадастровий номер 4823355300:03:000:0371 для  будівництва та
обслуговування  об'єктів  торгівлі,   розташовану  за  адресою:  селище
Горохівка, вул.Миру 1-Е, Вітовського району Миколаївської області.
          3.  Встановити  річну  орендну  плату  за  користування  вказаною
земельною  ділянкою  в  розмірі  12%  від  нормативної  грошової  оцінки  з
обв'язковим переглядом ставки орендної плати один раз на рік.
          4. Доручити селищному    голові Шаповалову О.М. укласти від імені
ради договір оренди землі згідно даного рішення



                  3. 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 затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення  земельної
ділянки у користування на умовах  оренди.

Ім'я та прізвище  Посада Підпис, дата

Юрій ЯСЬКІВ заступник  селищного
голови  з  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.  Воронову І. П., Воронову П. О.


	ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
	восьмого скликання
	Р І Ш Е Н Н Я (проект)

