
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
від 30.08.2019 № 47-47/VІІ 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 06.11.2018 

№ 40-21/VII „Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну 

сумісну власність громадянам міста” 
 

Розглянувши заяву гр. Назарової М.В., Назарова П.Ю., Назарова Ю.Я., 

Каптановської В.А., Олексієнко О.М., Олексієнко С.І. (08.08.2019 № 330) щодо 

внесення змін до рішення міської ради від 06.11.2018 № 40-21/VII „Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну сумісну власність громадянам міста”, керуючись ст.25, 

п.п. 34, 51 ч. 1 ст. 26, ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в  

Україні” ,- 
 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 06.11.2018 № 40-21/ VII „ Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну сумісну власність громадянам міста”, виклавши його в 

новій редакції: 

   „1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

(код КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови 

громадянам міста згідно додатку. 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у спільну сумісну власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) громадян міста. 

     3. 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 23900



Додаток  

до рішення міської ради 

від 30.08. 2018 № 47-47/VІІ 

 

Список громадян на затвердження проекту землеустрою  

та передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам  
 

№

  

Прізвище, ім'я, по-батькові Адреса Площа 

ділянки 

(га) 

Кадастровий номер 

1. Назарова Марина Вікторівна, 

Назаров Павло Юрійович, 

Назаров Юрій Якович, 

Каптановська Віра Андріївна, 

Олексієнко Олена Миколаївна, 

Олексієнко Сергій Іванович 

вул. Братів Тимківських, 10 0,0750 7110400000:05:007:0407 

 

 

 

Секретар ради            Н.О. Сьомак 
 


