
                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 10.10.2017 р. № 8 

 

Про розгляд клопотання  

КП «Комунсервіс» щодо передачі 

земельних ділянок в постійне користування. 

 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом “а” частини другої статті 92, частиною першою 

статті 123 Земельного кодексу України та відповідно до поданого клопотання. 

 

Вирішили: 1. Передати комунальному підприємству «Комунсервіс» в постійне 

користування  в м. Заводське наступні земельні ділянки: 

- площею 0,1412 га по вул. Матросова, 14, кадастровий номер: 

5322610600:51:005:0075, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пару та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), (виробнича база № 1); 

- площею 0,5912 га по вул. Ватутіна, 59є, кадастровий номер: 

5322610600:51:013:0124, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пару та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), (виробнича база № 2); 

- площею 0,0704 га по вул. Озерній, 10ж, кадастровий номер: 

5322610600:51:008:0115, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (артезіанська свердловина № 680-В); 

- площею 0,146 га по вул. Шкільній, 1в, кадастровий номер: 

5322610600:51:002:0343, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (артезіанська свердловина № 1278-Р); 

- площею 0,3258 га по просп. Миру, 10/2в, кадастровий номер: 

5322610600:51:002:0342, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (артезіанська свердловина № 706-В); 

- площею 0,1157 га по вул. Сковороди, 13/65б, кадастровий номер: 

5322610600:51:001:0504, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (артезіанська свердловина № 1382-Р); 

- площею 0,0810 га по вул. Дачній, 52б, кадастровий номер: 

5322610600:51:001:0505, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (артезіанська свердловина № 376); 

- площею 0,0094 га по вул. Проектній, 6в, кадастровий номер: 

5322610600:51:002:0346, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (каналізаційна насосна станція); 

 



- площею 0,0174 га по вул. Шкільній, 1г, кадастровий номер: 

5322610600:51:002:0347, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (каналізаційна насосна станція); 

- площею 0,010 га по вул. Проектній, 3г, кадастровий номер: 

5322610600:51:002:0345, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (каналізаційна насосна станція); 

- площею 0,0426 га по вул. Ватутіна, 44в, кадастровий номер: 

5322610600:51:008:0116, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (каналізаційна насосна станція); 

- площею 0,1195 га по вул. Вишневій, 2в, кадастровий номер: 

5322610600:51:009:0210, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (каналізаційна насосна станція). 

2. Провідному спеціалісту з земельних питань та містобудування внести відповідні 

зміни в земельно - облікову документацію. 

 3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття. 

 

 

 

Міський голова                                        В. Сидоренко  

 


