
                                    Доповнення до проекту рішення №______ 
                                           

«Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, керуючись 

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

відповідно до Земельного кодексу України, статті 55 Закону України «Про 

землеустрій» 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

 1.14. Гр. Бігун Варварі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0416)  площею 0,0691 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Барвінковій, 32 та 

передати її у власність. 

1.15. Гр. Каганець Наталії Василівні та гр. Клюса Василю Васильовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0380)  площею              

0,0583 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Андрія Палая, 69 та передати її у спільну часткову 

власність в рівних долях по ½ кожному . 

1.16. Гр. Папп Катерині Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0381)  площею 0,0304 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 128-ї Бригади, 33 та 

передати її у власність. 

1.17. Гр. Левицькій Оксані Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0244)  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                         

вул. Університетської та передати її у власність. 

1.18. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:41:001:0013)   площею                  

0,2000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                      

вул. Климента Тімірязєва, 15 «е» та передати її в оренду строком на 5 років до 

_____ 2024 року. 

1.19. Гр. Бенковій Вірі Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0444)  площею 0,0358 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Дружній, 4 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 


