
                              Доповнення до проекту рішення №______ 

                                                               

«Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, керуючись 

статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статей 12, 20, 92, 118, 121, 122 – 124, частини другої статті 134 

Земельного кодексу України, Законів України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності", "Про Державний земельний кадастр", "Про державну 

реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про 

землеустрій", "Про оренду землі"   

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

1.11. Гр. Козмі Еріці Степанівні земельної ділянки площею 0,0366 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Перемоги, 138. 

1.12. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Загорська 

170» земельної ділянки площею 0,7233 га для будівництва і обслуговування 

гаража по вул. Загорській, 170. 

1.13. Гр. Мінькевичу Максиму Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0073 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Жемайте, 11а/2. 

1.14. Гр. Прадід Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0070 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, АГК 

«Мрія-1», поз. 83. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:   

2.4. Органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Одеська 12» 

земельної ділянки площею 0,3475 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                              

вул. Одеській, 12. 

2.5. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Насипна 10» 

земельної ділянки площею 0,5310 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                 

вул. Насипній, 10. 

 

 

 



 

2.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг- 

Ужгород» земельної ділянки площею 0,2656 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Олександра Можайського, 9 А. 

2.7. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Більшовик» 

земельної ділянки площею 0,3030 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                 

вул. Олександра Можайського, 7. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою реєстрацією комунальної власності:    

3.2. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею   

0,0700 га для облаштування скверу (для будівництва та обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення) по вул. Гвардійській (в р-н перехрестя з                          

вул. Рилєєва). 

3.3. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею      

0,5000 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Загорській, 51 зі зміною цільового призначення. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

 4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТГРУП К»  

земельної ділянки площею 2,2700 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «д».  

 4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-1» 

земельної ділянки площею 0,0814 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «е».  

 4.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-2» 

земельної ділянки площею 0,7100 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «д»,                   

прим. 1.  

 4.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-3» 

земельної ділянки площею 2,6000 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «ж».  

 

 

 

 



 

4.5. Приватному підприємству «РОТОР» земельної ділянки площею 

0,8700 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15. 

 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


