
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 16.09.2020 № 54-87/VII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам міста 

 

Розглянувши заяви громадян міста про затвердження проектів 

землеустрою та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 

беручи до уваги документацію із землеустрою, відповідно до ст. 12, 19, 40, 80, 

81, 87, 91, 118, 120, 121,122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, згідно 

пунктів 3, 7 Розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України 

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та комунальної власності” від 06.09.2012 № 5245-VI, ст. 16 

Закону України „Про Державний земельний кадастр”, статтями 4, 16 Закону 

України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень”, керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( код КВЦПЗ - 02.01) 

громадянам міста згідно додатку. 

2. Передати земельні ділянки безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, зазначених у додатку. 

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 16.09.2020 № 54-87/VII 
 

Список громадян на затвердження проекту землеустрою 

та передачу земельної ділянки у власність громадянам міста: 
 

           

№  
Прізвище, ім'я, по-батькові Адреса Площа 

ділянки 

(га) 

Кадастровий номер 

1. Шелудько Олександр Іванович вул. Благовіщенська, 185 0,0614 7110400000:07:003:0093 

2. Петрієнко Юрій Анатолійович вул. О. Навроцького,57/2  0,0470 7110400000:07:012:0587 

3. Єганова Галина Олександрівна вул. Корольова, 9 0,1000 7110400000:07:006:0585 

4. Єщенко Анна Григорівна вул. О.  Навроцького, 50 0,0608 7110400000:07:012:0138 
 

 

Секретар ради                                     Н.О. Сьомак  
 


