
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 03.10.2017 № 28-15/VII
м. Золотоноша

Про розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для безоплатної передачі у власність
громадянам міста

Розглянувши заяви громадян міста щодо надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для будівництва індивідуальних
гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови Золотоніської
міської ради, відповідно до ст. 12, 40, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу
України, враховуючи пункт 3, 6, 7 Розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні
положення” Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”,
керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, -

міська рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для
будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської
забудови Золотоніської міської ради наступним громадянам:

№
Прізвище, ім’я, по-батькові, / адреса

Площа
 ділянки,

(га)
1 Тупота Олена Миколаївна / вул. Малиновського, 14 А 0,0626
2 Криць Геннадій Анатолійович / вул. 23 Вересня, 120 0,0100
3 Тесленко Андрій Сергійович / вул. Київська, 46 0,0609
4 Абадєєв Анатолій Валерійович / вул. Підгірна, 31 0,0856
5 Макота Сергій Іванович / вул. Осіння, 1 0,1
6 Коршун Оксана Владиславівна / вул. Польовий проїзд, 43/2 0,1



7  Голінько Віталій Михайлович / вул. Пушкіна, 123 0,0677
8 Пузло Людмила Гаврилівна / вул. Монастирська, 94 0,1
9 Тіщенко Сергій Дмитрович / вул. Ринкова, 55 0,0593

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти
на депутатську комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово
комунального господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.).

Міський голова В.О. Войцехівський

Веснін 52295


