
                             

                                Доповнення до проекту рішення №______ 
 

 

«Про затвердження 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, 40, 79-1, 92, 118, 122 - 126, 186 Земельного кодексу 

України, Закону України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", 

Законів України "Про Державний земельний кадастр", "Про державну 

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

землеустрій", "Про оренду землі"  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 

1.40. Гр. Дзюбі Олександру Олеговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0302) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Капушанській, 3 зі зміною цільового 

призначення. 

1.41. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Рафанда" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:03:001:0253) площею                         

0,8580 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по набережній Незалежності, 21 та передати її у постійне 

користування. 

1.42. Гр. Магда Івану Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0526) площею 0,0510 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку у мкрн. Боздош поз. 18б 

зі зміною цільового призначення. 

1.43. Гр. Магда Івану Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0527) площею 0,0390 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку у мкрн. Боздош поз. 18б 

зі зміною цільового призначення. 

1.44. Гр. Успенському Олександру Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0555) площею 0,0450 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                    

вул. Петра Лінтура, 12 зі зміною цільового призначення. 

1.45. Гр. Гозді Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:002:0002) площею 1,2310 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Тиводара Легоцького, 80 зі 

зміною цільового призначення та передати її в оренду строком на 5 років 

строком до _____ 2024 року. 

 



 

1.46. Гр. Химинцю Андрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0188) площею 0,0032 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Айвазовського, 18, гараж № 1 та передати її у 

власність. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 

 


