
                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від 13.09.2016 р. № 7 
 
Про надання дозволу на розробку  
технічних документацій із  
землеустрою щодо встановлення меж  
земельних ділянок в натурі (на місцевості). 
 
 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 12, 83 Земельного кодексу України, статтями 19, 55 
Закону України «Про землеустрій».   

 
Вирішили: 1. Надати дозвіл Заводській міській раді  на розробку технічних  

документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) в м. Заводське, в тому числі: 

- орієнтовною площею 0,20 га по вул. Шкільній, 13 (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування); 

- орієнтовною площею 0,09 га по вул. Матросова, 12 (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування); 

- орієнтовною площею 0,67 га по вул. Матросова, 15 (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування); 

- орієнтовною площею 0,36 га по вул. Жукова, 1 (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування); 

- орієнтовною площею 2,72 га по вул. Матросова,15д (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення); 

- орієнтовною площею 1,17 га по вул. Озерній, 9в (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту); 

- орієнтовною площею 0,38 га по вул. Озерній, 20г (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту); 

- орієнтовною площею 0,026 га по вул. Озерній, 20д (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту); 

- орієнтовною площею 4,75 га по вул. Озерній, 20е (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення); 

- орієнтовною площею 0,64 га по вул. Академіка Пономаренка, 36а (цільове 
призначення: для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту). 



2. Розроблені технічні документації із землеустрою, після введення відомостей про 
земельні ділянки до державного земельного кадастру, подати до сесії міської ради для 
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку. 

3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття. 
 

 
Міський голова                                        В. Сидоренко 
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