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Про надання дозволу на виготовлення
технічної  документації  із  землеустрою
щодо   об'єднання  земельних ділянок
сільськогосподарського  призначення
для  ведення  особистого  селянського
господарства  в  межах  території
Воскресенської селищної ради
 
                   Відповідно  до п.10 статті 24  Закону України «Про  державний земельний
кадастр»,  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інформації
Головного   управління  Держгеокадастру  у  Миколаївській  області  від  07.10.2021  року
враховуючи  висновок  постійної  комісії  з  питань  земельних  відносин,
природокористування,  планування  території,  будівництва,  архітектури,  раціонального
використання земель та екології селищна рада
ВИРІШИЛА:  
      1. Надати  дозвіл  на виготовлення технічної   документації  із землеустрою щодо
об'єднання   земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  для  ведення
особистого селянського господарства в межах території Воскресенської селищної ради  за
наступними кадастровими номерами:
- 4823383300:05:000:0083- земельна ділянка площею 0, 9436 га
- 4823383300:05:000:0081- земельна ділянка площею 9, 9563 га
- 4823383300:05:000:0070- земельна ділянка площею 2, 0000 га
- 4823383300:05:000:0068- земельна ділянка площею 2, 0000 га
- 4823383300:05:000:0074- земельна ділянка площею 2, 0000 га
- 4823383300:05:000:0072- земельна ділянка площею 2, 0000 га
- 4823383300:05:000:0069- земельна ділянка площею 2, 0000 га
- 4823383300:05:000:0076- земельна ділянка площею 2, 0000 га
- 4823383300:05:000:0071- земельна ділянка площею 2, 0000 га
- 4823383300:05:000:0073- земельна ділянка площею 2, 0000 га
- 4823383300:05:000:0075- земельна ділянка площею 2, 0000 га
- 4823383300:05:000:0077- земельна ділянка площею 2, 0000 га
        2. Секретарю селищної ради Тетяні БІЛОЗОР заключити договір із землевпорядною
організацією на роботи  по виготовленню технічної  документації із землеустрою щодо
об'єднання   земельних  ділянок   сільськогосподарського  призначення  для  ведення
особистого селянського господарства.



     3.  Розроблену технічну  документацію із землеустрою щодо   об'єднання  земельних
ділянок   сільськогосподарського  призначення  для  ведення  особистого  селянського
господарства  подати на затвердження до Воскресенської селищної ради
     4. 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


	ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
	восьмого скликання
	Р І Ш Е Н Н Я

