
 

  
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

                                                 сесія селищної ради 

восьмого скликання 

 

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

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення  земельної ділянки   

в оренду ТОВ «УКРАЇНА-КОМБІКОРМ».  

 

          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 клопотання та проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «УКРАЇНА-

КОМБІКОРМ»,  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 проект землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки в оренду із земель комунальної власності Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРАЇНА-КОМБІКОРМ» для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 0,2450 га , яка 

знаходиться за адресою: смт. Воскресенське, вул. Миру 1-Б, Миколаївського 

(Вітовського) району Миколаївської області, загальною площею 0.2450 га, 

кадастровий номер 4823355300:02:000:0043 

                2. Надати  земельну ділянку в оренду із земель комунальної 

власності Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНА-

КОМБІКОРМ» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, площею 0,2450 га , яка знаходиться за адресою: смт. 

Воскресенське, вул. Миру 1-Б, Миколаївського (Вітовського) району 

Миколаївської області, загальною площею 0.2450 га, кадастровий номер 

4823355300:02:000:0043        

                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 секретарю селищної ради Тетяні БІЛОЗОР 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 (голова комісії Моторний М.М.). 

 

 

Секретар селищної ради                                                              Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аркуш погодження 

до проєкту рішення сесії селищної ради 

Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення  земельної 

ділянки в оренду ТОВ «УКРАЇНА-КОМБІКОРМ». 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ім'я та прізвище   

 

Посада  Підпис, дата 

Людмила МАНЖУЛА керуюча справами 

виконавчого комітету 

селищної ради 

 

Тетяна БІЛОЗОР секретар селищної ради  

Володимир БЕЛЕВЯТ начальник відділу 

земельних відносин 

 

Микола МОТОРНИЙ голова постійної комісії 

з питань  земельних 

відносин, 

природокористування, 

планування території, 

будівництва, 

архітектури, 

раціонального 

використання земель та 

екології 

 

 
 

Розсилка:  до справи 

ТОВ «УКРАЇНА-КОМБІКОРМ» 
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