
 

 

            
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  _____________  2020  року №                               сесія  сьомого скликання                            
    Баштанка    
                                         

Про дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок 
комунальної власності 

 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 791, 184, п.21 Перехідних 
положень Розділу Х Земельного Кодексу України, статті 26, 35 Закону України 
«Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
порядку інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 05 червня 2019 року №476,  
враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань агропромислового 
комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та екології, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл територіальній громаді в особі Баштанської міської ради 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок комунальної власності: 

- орієнтовною площею 0,0015 га,  в межах міста Баштанка, біля будівлі за 
адресою м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 42; 

- орієнтовною площею 0,0030 га,  в межах міста Баштанка, при вході до 
Центрального ринку Баштанської РССТ за адресою м.Баштанка, вул. 
Потавська; 

- орієнтовною площею 0,0070 га,  в межах міста Баштанка, біля будівлі за 
адресою м.Баштанка, вул. Реца, 51а; 

- орієнтовною площею 0,009 га,  в межах міста Баштанка, біля будівлі за 
адресою м.Баштанка, вул. Ювілейна (зі сторони будівлі Універмагу); 

- орієнтовною площею 0,0030 га,  в межах міста Баштанка, за адресою 
м.Баштанка, вул. Театральна (дитяче містечко «Казка»); 

- орієнтовною площею 0,0010 га,  в межах міста Баштанка, біля будівлі за 
адресою м.Баштанка, вул. Потлавська (територія біля м’ясного павільйону); 

- орієнтовною площею 0,0006 га,  в межах міста Баштанка, біля парку 
відпочинку за адресою м.Баштанка, вул. Ювілейна. 

- орієнтовною площею 0,0010 га,  в межах міста Баштанка, вул. Ювілейна 
(навпроти ресторану «Інгул»); 



- орієнтовною площею 0,0030 га,  в межах міста Баштанка, біля будівлі за 
адресою м.Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 42; 

- орієнтовною площею 0,0030 га,  в межах міста Баштанка, біля будівлі за 
адресою м.Баштанка, вул. Полтавська (біля аптеки 24); 

- орієнтовною площею 0,0060 га,  в межах міста Баштанка, навпроти 
будівлі за адресою м.Баштанка, вул. Ювілейна, 76. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
благоустрою та екології. 
 

 

Міський голова                                                                               Іван РУБСЬКИЙ 

 


