
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
 МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                сесія селищної ради
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проект)
                     .2022                                             №_____

 Про надання дозволу ТОВ «Оператор газотранспортної
 системи України» на розроблення проекту    
 землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  в постійне 
 користування із земель комунальної власності  в межах території
 Воскресенської селищної ради.
 

          Відповідно до статтей 122, 92 , 123 Земельного кодексу України, статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,  розглянувши
звернення ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», враховуючи
пропозиції та рекомендації постійних комісій  селищна рада
ВИРІШИЛА:
        1.Надати дозвіл ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»  на
виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  в
постійне користування, із земель комунальної власності (код КВЦПЗ  12.06) -
для розміщення і експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, а саме:
-  земельна  ділянка,  орієнтовною  площею  0,002  га,   яка  знаходяться  за
межами  с.  Калинівка,  Воскресенської  селищної   ради,  Миколаївського
району, Миколаївської області  – майданчик кран-перемичка № 4Б між І-ІІ
нитками г-д до ГРС-І м. Миколаїв, яка є складовою частиною газопроводу-
відводу до ГРС-1 м. Миколаїв Ду 500.
-  земельна  ділянка,  орієнтовною  площею  0,002  га,  яка  знаходяться  за
межами  с.  Калинівка,  Воскресенської  селищної   ради,  Миколаївського
району,  Миколаївської  області  –  майданчик  кран-перемичка  № 4  між  І-ІІ
нитками г-д до ГРС-І м. Миколаїв, яка є складовою частиною газопроводу-
відводу до ГРС-1 м. Миколаїв ДУ 500.
- земельна ділянка, орієнтовною площею 0,06 га, яка знаходяться  за межами
с.  Пересадівка  Воскресенської  селищної   ради,  Миколаївського  району,
Миколаївської області -  АГРС-10 с. Пересадівка та (Майданчик продувної
свічі  ГРС с.  Пересадівка),  який є складовою частиною Вузла перемикання
ГРС с. Пересадівка.
-  земельна  ділянка,  орієнтовною  площею  0,0093  га,  яка  знаходяться  за
межами  с.  Пересадівка  Воскресенської  селищної   ради,  Миколаївського



району, Миколаївської області – крановий майданчик № 1, г-д відвід до ГРС
с. Пересадівка,  який є складовою частиною газопроводу-відводу до ГРС с.
Пересадівка Ду 100 та крановий майданчик № 1, 1-1 г-д відвід до ГРС с.
Інгулка, який є складовою частиною газопроводу-відводу до ГРС с. Інгулка
Ду 100 0-5, 380.
- земельна ділянка, орієнтовною площею 0,012 га, яка знаходяться за межами
с.  Пересадівка  Воскресенської  селищної   ради,  Миколаївського  району,
Миколаївської  області  –  крановий  майданчик  №  2  г-д  відвід  до  ГРС  с.
Пересадівка та майданчик продувної свічі крану № 2 до ГРС с. Пересадівка,
які є складовою частиною газопроводу-відводу до ГРС с. Пересадівка Ду 100.
 -  земельна  ділянка,  орієнтовною  площею  0,002  га,  яка  знаходяться  за
межами  с.  Калинівка  Воскресенської  селищної   ради,  Миколаївського
району,  Миколаївської  області  –  Станція  Катодного  Захисту «10» км г-ду
Мар ївка Херсон Крим, яка є складовою частиною Системи протикорозійного
захисту км 0,00-44,300 МГМ.Х.-2нит.
-  земельна  ділянка,  орієнтовною  площею  0,0004  га,  яка  знаходяться  за
межами  с.  Калинівка  Воскресенської  селищної   ради,  Миколаївського
району, Миколаївської області – майданчик продувної свічі  до крану № 1 г-д
Мар ївка Херсон, яка є складовою частиною Кранового вузла № 1 км 0.005
Ду 500 МГ «М-Х 1 нитка»
              2.ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»,    розроблений
проект  землеустрою  щодо   відведення  земельних  ділянок   в  постійне
користування, із земель комунальної власності,  подати на затвердження до
Воскресенської селищної ради       

                 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 Микола МОТОРНИЙ).

Секретар селищної ради                                                              Тетяна БІЛОЗОР



Аркуш погодження
до проєкту рішення сесії селищної ради

 Про надання дозволу ТОВ «Оператор газотранспортної системи   
України на розроблення проєкту   землеустрою

щодо відведення   земельної ділянки  в постійне  користування із земель
 комунальної власності  в межах території    Воскресенської селищної 
 ради.
                                                                                                                                     

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 «Оператор ГТС України» 
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