
                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 17.07.2018 р. № 14 

 

Про затвердження технічних  

документацій із землеустрою щодо  

встановлення меж земельних ділянок  

в натурі (на місцевості), що посвідчують  

право власності. 

 

 

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

самоврядування в Україні», статтею 79
1
 Земельного кодексу України та відповідно до поданого 

клопотання.  

       

Вирішили: 1. Затвердити Заводській міській раді технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в   м. Заводське за цільовим 

призначенням: для розміщення та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, а саме: 

- площею 32,2339 га, кадастровий номер 5322610600:51:005:0070, (територія заводу); 

- площею  29,9826  га,  кадастровий  номер 5322610600:51:004:0057, (територія 

бурякоприймального пункту);   

- площею  0,4058 га, кадастровий номер 5322610600:51:004:0058, (лабораторія  

бурякоприймального пункту); 

 - площею 0,0349 га, кадастровий номер 5322610600:51:004:0060, (вагова); 

 - площею  0,0909 га, кадастровий номер 5322610600:51:004:0059, (вагова); 

- площею 0,8211 га, кадастровий номер 5322610600:51:004:0061, (під’їзні та 

розвантажувальні колії); 

- площею  0,6416 га, кадастровий номер 5322610600:51:004:0062, (під’їзні та 

розвантажувальні колії); 

- площею 2,05 га, кадастровий номер 5322610600:51:004:0068, (територія РБУ та складські 

приміщення); 

- площею 0,6537 га, кадастровий номер 5322610600:51:005:0084, (жомосушильне 

відділення); 

- площею  0,0168 га, кадастровий номер 5322610600:51:005:0015, (водовідвідна канава); 

- площею  1,1877 га, кадастровий номер 5322610600:51:005:0014, (під’їзні та 

розвантажувальні колії); 

- площею 0,1309 га, кадастровий номер 5322610600:51:005:0013, (склад з під’їздом); 

- площею  0,3759 га, кадастровий номер 5322610600:51:005:0083, (територія біля 

автомобільного лотка); 

- площею 2,1502 га, кадастровий номер 5322610600:51:005:0085, (жомова яма); 

- площею  0,9246 га, кадастровий номер 5322610600:51:002:0126, (підсобне господарство); 

- площею  0,0425 га, кадастровий номер 5322610600:51:002:0127, (овочесховище); 

- площею  0,0440 га, кадастровий номер 5322610600:51:009:0103, (водовідвідна канава); 

- площею  0,0177 га, кадастровий номер 5322610600:51:005:0017, (гаражі); 

 



- площею  0,0366 га, кадастровий номер 5322610600:51:009:0102, (водовідвідна канава). 

2. Зареєструвати за територіальною громадою м. Заводське право власності на вказані 

земельні ділянки. 

3. Рішення набуває чинності з  дня його прийняття. 

 

              Міський голова                                        В. Сидоренко  


