
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

21.01.2022                                    м. Лиман                                                 №8/20-2810

Про  надання ТОВ “АКВА-ВІВА 2020” дозволів на  проведення нормативної

грошової оцінки  земельних ділянок комунальної власності для  розміщення та

експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами для розташування та

обслуговування видобувної свердловини і заводу з розливу мінеральної води

на території смт Ямпіль Лиманської МТГ

Розглянувши  клопотання ТОВ “АКВА-ВІВА 2020” про надання  дозволів на

проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності

для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємствами,  що  пов’язані  з  користуванням  надрами  для  розташування  та

обслуговування  видобувної  свердловини  і  заводу  з  розливу  мінеральної  води  на

території смт Ямпіль Лиманської МТГ, керуючись ст. 144 Конституції України, ст.ст.

15,  18  Закону України  “про  оцінку  земель”, ч.1  п.  34 ст.  26  Закону України  «Про

місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Надати ТОВ  “АКВА-ВІВА  2020” дозвіл  на  проведення  нормативної

грошової  оцінки  земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер

1423056400:01:000:1283)  площею  0,6000  га,  для   розміщення  та  експлуатації

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з

користуванням надрами для розташування та обслуговування видобувної свердловини

і  заводу  з  розливу  мінеральної  води  (код  КВЦПЗ  11.01)  на  території  смт  Ямпіль

Лиманської МТГ.

2.  Надати  ТОВ  “АКВА-ВІВА  2020” дозвіл  на  проведення  нормативної

грошової  оцінки  земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер

1423056400:01:000:1284)  площею  0,4500  га,  для   розміщення  та  експлуатації

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з

користуванням надрами для розташування та обслуговування видобувної свердловини

і  заводу  з  розливу  мінеральної  води  (код  КВЦПЗ  11.01)  на  території  смт  Ямпіль

Лиманської МТГ.



3.  Надати  ТОВ  “АКВА-ВІВА  2020” дозвіл  на  проведення  нормативної

грошової  оцінки  земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер

1423056400:01:000:0029)  площею  0,0893  га,  для   розміщення  та  експлуатації

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з

користуванням надрами для розташування та обслуговування видобувної свердловини

і  заводу  з  розливу  мінеральної  води  (код  КВЦПЗ  11.01)  на  території  смт  Ямпіль

Лиманської МТГ. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Стороженко) і

заступника міського голови Надію Авдєєнко.

Міський голова Олександр ЖУРАВЛЬОВ


