
                      

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
   № 28                                                                                                         від 30.07.2020р. 

 
Про зупинення дії  рішення 

57 сесії   міської ради 

 від 29.07.2020р. №35 

  

         У зв’язку з необхідністю додаткового вивчення питання вказаного в рішенні 57 сесії  

міської ради від 29.07.2020р. №35, враховуючи позицію мешканців міста про надання 

Міщенку Сергію Миколайовичу дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

орієнтовною площею 0,0024 га в м. Заводське за адресою: вул. Проектна, 8б, гараж №1, 

цільове призначення: для будівництва індивідуальних гаражів, код 02.05., керуючись ч. 2 

ст. 19 Конституції України, ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

  

РОЗПОРЯДЖАЮ: 

1. Зупинити дію рішення 57 сесії міської ради сьомого скликання  від 29.07.2020р. 

№ 53 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право 

комунальної власності» (зауваження додаються). 

2. Відповідно до п.4 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

Заводська міська рада   зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути питання 

надання дозволу Міщенку Сергію Миколайовичу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

орієнтовною площею 0,0024 га в м. Заводське за адресою: вул. Проектна, 8б, гараж №1, 

цільове призначення: для будівництва індивідуальних гаражів, код 02.05. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

  
  

              Міський голова                                                                    Віталій СИДОРЕНКО 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           Додаток 

                                                                           розпорядження міського голови 

                                                                           від 30.07.2020 №28 

  

Зауваження 

до   рішення 57 сесії Заводської  міської ради   від 29.07.2020 р. № 35 

 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує 

 право комунальної власності» 

 
  

Після розгляду  звернення мешканців міста по  рішенню 57 сесії Заводської  міської 

ради  від 29.07.2020р. №35 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

посвідчує право комунальної власності», виникає необхідність повторного розгляду 

питання надання Міщенку Сергію Миколайовичу дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) орієнтовною площею 0,0024 га в м. Заводське за адресою: вул. Проектна, 8б, 

гараж №1, цільове призначення: для будівництва індивідуальних гаражів, код 02.05. Дане 

питання має бути додатково детально опрацьовано депутатами Заводської міської ради  з 

врахуванням зауважень мешканців громади міста. 

  

     
Міський голова                                                                   Віталій СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


