
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

21.01.2022                                    м. Лиман                                                 №8/20-2809

Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 15.12.2021 №8/18-2593

“Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

постійне  користування  та  передачу її  з  комунальної  власності  Лиманської  міської

ради до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  міст, що перебувають

в управлінні Донецької обласної ради по вулиці Петропавлівській, 89, м. Лиман”

Розглянувши  лист  Донецької  обласної  державної  адміністрації,  Донецької

обласної військово-цивільної адміністрації про внесення змін до рішення Лиманської

міської  ради від  15.12.2021  №8/18-2593  “Про  затвердження  проекту  землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки  у  постійне  користування  та  передачу  її  з

комунальної власності Лиманської міської ради до спільної власності територіальних

громад сіл, селищ,  міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради по

вулиці Петропавлівській, 89, м. Лиман”, керуючись ст. 144 Конституцією України, ст.

12  Земельного  кодексу  України,  ч.1  п.34 ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України “Про землеустрій”, міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.  Внести зміни  до рішення Лиманської міської ради від 15.12.2021 №8/18-

2593 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

постійне користування та передачу її з комунальної власності Лиманської міської ради

до  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,   міст,  що  перебувають  в

управлінні  Донецької  обласної  ради  по  вулиці  Петропавлівській,  89,  м.  Лиман”,  а

саме:  пункт  2  викласти в  такій редакції  “Передати  земельну ділянку (кадастровий

номер:  1413300000:01:005:0494)  загальною  площею  0,5000  га  у  постійне

користування  комунальному  закладу  «Обласна  спеціалізована  дитячо-юнацька

спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту»  для будівництва та

обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту по вулиці Петропавлівській, 89

м.  Лиман,  із  земель  житлової  та  громадської  забудови Лиманської  міської  ради  та

передати земельну ділянку до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,

міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради“

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Стороженко),

заступника міського голови Надію Авдєєнко.

Міський голова Олександр ЖУРАВЛЬОВ


