
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 22.12.2021 № 16-74/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 

земель 
 

      Розглянувши доповідну записку управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин (15.12.2021 № 4213) про надання дозволу на 

розробку технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель, 

відповідно до ст. 12, 791, Земельного кодексу України, ст. 57 Закону України 

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

самоврядування в Україні”, - 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель 

загальною площею 145,3 га, розташованих в адміністративних межах 

Золотоніської міської ради, за межами с. Коробівка згідно з додатком. 

2. Віднести земельні ділянки до земель запасу Золотоніської міської ради. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього середовища (Зоря М.А.). 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Веснін 0934798290 



Додаток   

до рішення міської ради 

від 22.12.2021 № 16-74/VIII 

 

Перелік земельних ділянок для  розроблення технічних документацій щодо 

інвентаризації земель 
 

 

№ 

з/п 

Місцезнаходження 

земельної ділянки 

Орієнтовна 

площа, га 

Категорія земель 

1.  Золотоніська міська рада, за 

межами с. Коробівка 

2,8000   

землі запасу 

2.  Золотоніська міська рада, за 

межами с. Коробівка 

7,5000   

землі запасу 

3.  Золотоніська міська рада, за 

межами с. Коробівка 

6,0000   

землі запасу 

4.  Золотоніська міська рада, за 

межами с. Коробівка 

25,0000   

землі запасу 

5.  Золотоніська міська рада, за 

межами с. Коробівка 

13,0000   

землі запасу 

6.  Золотоніська міська рада, за 

межами с. Коробівка 

4,0000   

землі запасу 

7.  Золотоніська міська рада, за 

межами с. Коробівка 

5,0000   

землі запасу 

8.  Золотоніська міська рада, за 

межами с. Коробівка 

13,0000   

землі запасу 

9.  Золотоніська міська рада, за 

межами с. Коробівка 

4,0000   

землі запасу 

10.  Золотоніська міська рада, за 

межами с. Коробівка 

65,0000   

землі запасу 

11.  Всього 145,3000  

 
 

 

Секретар ради                             Наталія СЬОМАК

  
 


