СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ VІІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 6 грудня 2006 року № 261 - МР
м. Суми
Про надання згоди (дозволу) на
розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та
перепогодження технічної документації
із землеустрою у зв’язку зі зміною
цільового
призначення
земельних
ділянок,
внесення змін до рішень
Сумської міської ради
На підставі звернень юридичних та фізичних осіб та наданих
документів, відповідно до статей 12, 118, 123, 124, пункту 12 розділу Х
Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 частини першої статті
26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок підприємствам, установам, організаціям і підприємцям
згідно з додатком № 1.
2. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок громадянам згідно з додатком № 2 за умови
укладання договорів про обмеження права на земельну ділянку відповідно до
Тимчасового порядку надання земельних ділянок із земель комунальної
власності у межах норм безоплатної приватизації для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
ведення садівництва, індивідуального дачного будівництва, будівництва
індивідуальних гаражів.
3. Надати згоду на перепогодження технічної документації із
землеустрою документів, що підтверджують межі та розміри земельних
ділянок підприємствам, установам, організаціям і підприємцям (зміна
цільового призначення) згідно з додатком № 3 за умов укладання договорів
про обмеження права на земельну ділянку відповідно до Тимчасового
порядку надання земельних ділянок із земель комунальної власності у межах
норм безоплатної приватизації для будівництва і обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд, ведення садівництва,
індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів.
4. Вважати таким, що втратив чинність пункт 32 додатка № 1 до
рішення Сумської міської ради від 27 вересня 2006 року № 190 – МР „Про
надання згоди (дозволу) на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та перепогодження технічної документації у
зв’язку зі зміною цільового призначення земельних ділянок, внесення змін
до рішень Сумської міської ради” стосовно надання згоди на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ВАТ „Сумське
машинобудівельне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе” під
будівництво під’їзної колії до компресорного виробництва по вул. Брянській
у зв’язку з виготовленням проекту землеустрою.
5. Продовжити термін дії пункту 40 додатку № 1 до рішення Сумської
міської ради від 30 листопада 2005 року № 1496 - МР „Про надання згоди
(дозволу) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та внесення змін до рішень Сумської міської ради” стосовно надання
дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки по вул. Доватора,
1а під розміщеним магазином ТОВ „Маркетінг-центр LTD” терміном до
01 березня 2007 року.
6. Продовжити термін дії пункту 15 додатку № 1 до рішення Сумської
міської ради від 23 лютого 2005 року № 1114 - МР „Про надання згоди
(дозволу) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок” стосовно надання дозволу на розробку проекту відведення
земельної ділянки по вул. Тополянській, 18 під розміщення мостових кранів
та трансформаторної фірми „ДС” у формі ТОВ терміном до 01 січня 2007
року.
7. Продовжити термін дії пункту 10 додатку № 1 до рішення Сумської
міської ради від 30 листопада 2005 року № 1496 - МР „Про надання згоди
(дозволу) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та внесення змін до рішень Сумської міської ради” стосовно надання
дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки по
вул. Першотравневій, 29 під розміщення адміністративних приміщень
головному управлінню сільського господарства і продовольства Сумської
обласної державної адміністрації терміном до 01 січня 2007 року.
8. Продовжити термін дії пункту 3 додатку № 2 до рішення Сумської
міської ради від 20 липня 2005 року № 1334 - МР „Про надання згоди
(дозволу) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та перепогодження технічної документації у зв’язку зі зміною
цільового призначення земельних ділянок, внесення змін до рішень Сумської
міської ради” стосовно надання дозволу на розробку проекту відведення
земельної ділянки під розміщення металевого гаража по вул. Заливній, 5
Семенченку Олександру Вікторовичу терміном до 01 січня 2007 року.
9. Унести зміни в пункт 9 додатку № 1 до рішення Сумської міської ради
від 19 липня 2006 року № 124-МР „Про надання згоди (дозволу) на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
перепогодження технічної документації у зв’язку зі зміною цільового
призначення земельних ділянок, внесення змін до рішень Сумської міської

ради” стосовно надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
підприємцю Тютюннику Василю Григоровичу, а саме: в графу 4 замість
цифр „0,0018” записати цифри „0,018”.
10. Унести зміни в пункт 6 додатку № 1 до рішення Сумської міської
ради від 01 листопада 2006 року № 219 - МР „Про надання згоди (дозволу)
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
скасування та внесення змін до рішень Сумської міської ради” стосовно
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою ТОВ „Фокстрот –
Суми”, а саме: в графу 4 замість цифр „0,3000” записати цифри „3,5000”.
11. Унести зміни в пункт 7 додатку № 1 до рішення Сумської міської
ради від 01 листопада 2006 року № 219 - МР „Про надання згоди (дозволу)
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
скасування та внесення змін до рішень Сумської міської ради” стосовно
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою ТОВ „Юність”, а саме:
в графу 4 замість цифр „0,0300” записати цифри „0,3000”.
12. Продовжити термін дії пункту 30 додатку № 1 до рішення Сумської
міської ради від 21 грудня 2005 року № 1551 - МР „Про надання згоди
(дозволу) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та перепогодження технічної документації у зв’язку зі зміною
цільового призначення земельних ділянок, внесення змін до рішень Сумської
міської ради” стосовно надання дозволу на розробку проекту відведення
земельної ділянки підприємцю Чаплигіній Раїсі Іванівні під розміщення
пункту громадського харчування по вул. Погранична, 47 терміном на три
місяці з моменту набуття рішенням чинності.
13. Встановити термін дії рішення - шість місяців з моменту набуття
ним чинності.
14. Організацію виконання цього рішення покласти на першого
заступника міського голови Бойка С. О.

Міський голова

Г. М. Мінаєв

Додаток № 1
до рішення Сумської міської ради „Про надання згоди
(дозволу) на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та перепогодження
технічної документації із землеустрою у зв’язку зі
зміною цільового призначення земельних ділянок,
внесення змін до рішень Сумської міської ради”
від 6 грудня 2006 року № 261 - МР
СПИСОК
підприємств, установ, організацій та підприємців, яким надається згода на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок
Назва підприємства,
Примітка
Орієнустанови,
товна
організації,
За рахунок яких
площа
Цільове призначення та адреса
Умови
прізвище, ім’я, по
земель№
земель намічено
батькові
земельної ділянки
відведення
ної
п/п
відведення
підприємця,
ділянки,
ідентифікаційний код
га
1
1.

2
Підприємець Косенко
Тамара Дмитрівна,
2193821846

3
Землі комерційного використання
під розміщення торгового центру
(існуюче приміщення) та добудови
до існуючого приміщення,
просп. ім. М. Лушпи, 46

4
0,1720

5
оренда

6
За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради

7

1
2.

2
Підприємець
Янчуковський Олександр
Миколайович,
2676603870

3
Землі комерційного використання
під розміщення добудови для
влаштування окремого входу у
приміщення аптеки у
багатоквартирному житловому
будинку,
просп. ім. М. Лушпи, 29

4
0,0018

5
оренда

6
За рахунок земель
прибудинкової
території

3.

Науково-виробниче
товариство
«Нафтогазтехнологія» з
обмеженою
відповідальністю,
25708267

Землі комерційного використання
під розміщення літнього
майданчика,
вул. Червоногвардійська, 12/2

0,0120

оренда

За рахунок земель
Сумської міської ради
та на землях
прибудинкової
території буд. № 12/2
по вул.
Червоногвардійській

4.

ПП «СКТ-Люкс»,
31930560

Землі зв’язку і телекомунікації під
розміщення приміщення дитячого
спортивного комплексу та офісу,
вул. 40 років КПУ, 28

1,1000

оренда

За рахунок земель
ВАТ «Центроліт» за
згодою

5.

ВАТ „Сумське
машинобудівельне
науково-виробниче
об’єднання
ім. М. В. Фрунзе”,
05747991

0,1900
Землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення під розміщення
прирейкового складу,
вул. Скрябіна

оренда

За рахунок земель
ВАТ «КиївДніпровське МППЗТ»
за згодою

7
договір
купівліпродажу
від 02.12.05

1
6.

2
Підприємець
Черевко Олена
В`ячеславівна,
2400504001

3
Землі комерційного використання
для розміщення автосалону,
вул. Білопільський шлях, 26/1

4
0,0500

5
оренда

6
За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради

7

7.

Підприємство Сумської
облспоживспілки
„Центральний ринок
міста Суми”,
01562148

Землі комерційного використання
під розміщеними виробничими,
адміністративними та складськими
приміщеннями,
вул. Путивльска, 6

0,4700

оренда

За рахунок земель
Сумської
райспоживспілки,
за згодою

8.

ТОВ „Картвил”,
34328658

Землі комерційного використання
під розміщення адміністративноофісного комплексу,
вул. Чехова, 2

0,0305

оренда

За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради

Договір
купівлі –
продажу
нежитлових
приміщень
від 30 березня
2006 року між
Сумською
районною
спілкою
споживчих
товариств та
підприємством
Сумської
облспоживспілки
„Центральний
ринок міста”
Договір
купівліпродажу
(незавершене
будівництво
нежитлового
будинку) від
20.06.06 р.

1
9.

2
ТОВ „Стиль СК”,
33389898

3
Землі підприємств іншої
промисловості під розміщеними
виробничо-складськими
приміщеннями,
вул. Лінійна, 15/3

4
1,2362

5
оренда

6
За рахунок земель
промисловості,
транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони
та іншого
призначення

10.

Приватна фірма
„Магнум”,
24001731

Землі підприємств іншої
промисловості під розміщеною
пилорамою,
вул. 1-а Замостянська, 92

0,2500

оренда

За рахунок земель
ЗАТ
„Побутпромбудмонтаж”

11.

Підприємець Свириденко
Мирослав
Володимирович,
2936712434

0,0200

оренда

За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради

12.

Підприємець
Виноградова Людмила
Василівна,
2378212447

Землі комерційного використання
під розміщення магазину
продовольчих та непродовольчих
товарів,
вул. Холодногірська між будинками
№ 33/1 та № 31
Землі комерційного використання
під розміщення торгівельносервісного центру та реконструкції
автозаправної станції,
вул. Білопільський шлях, 21

0,5000

оренда

За рахунок земель
промисловості,
транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони
та іншого
призначення

7
договір
купівліпродажу на
аукціоні за
методом
зниження
ціни лота
об’єкта
незавершеного
будівництва
від
02.12.05 р.
Договір
купівліпродажу
нежитлового
приміщення
від 23.01.06 р.

Договір
купівлі –
продажу
частини
нежитлового
приміщення
від
02.03.98р.

1
13.

2
ТОВ „Голстрім”,
32603490

3
Землі комерційного використання
під розміщення літнього
майданчику біля кафе „Картопляна
хата”,
вул. Харківська, 5

4
0,0088

5
оренда
(при умові
надання
згоди
мешканців
будинку)

6
За рахунок
прибудинкової
території буд. № 5 по
вул. Харківській

7

14.

Підприємець Назаренко
Сергій Вікторович,
2287505378

Землі комерційного використання
під розміщення офісних приміщень,
вул. Воровського, 5/1

0,0412

оренда

За рахунок земель
СОКП „Фонд
інвестування об’єктів
соціальної сфери та
промисловості” за
згодою

Акт про
затвердження
результатів
торгів від
30.01.06р.

15.

Комунальний заклад
культури Сумської
обласної ради – Сумська
обласна філармонія,
02225714

Землі громадського використання
під розміщеною будівлею обласної
філармонії та прибудинкової
території філармонії,
вул. Петропавлівська, 63

0,3500

постійне
користуван
ня

За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради

Наказ
управління
майном
обласної
ради
Сумської
обласної
ради від
15.12.05
№484 «Про
передачу
будівель
закладів
культури»

свідоцтво
про право
власності від
07.09.06р.
ЯЯЯ
№560196

1
16.

2
Українська академія
банківської справи
Національного банку
України,
23635020

3
Землі громадського використання
для будівництва багатоповерхового
житлового
будинку,
вул. Прокоф’єва, 12/1

4
0,3000

5
оренда

6
За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради

17.

Підприємець Білокоз
Олександр
Володимирович,
2912812432
Підприємці:
Гриценко Юрій
Миколайович,
2413404635;
Корогодський Сергій,
1974114851

Землі комерційного використання
під розміщення кіоску для ремонту
взуття,
вул. Леваневського, 2
Землі комерційного використання
під розміщення розважального
комплексу (прибудова та
надбудова),
вул. Інтернаціоналістів, 18

0,0009

оренда

За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради
За рахунок
прибудинкової
території буд. № 18 по
вул.
Інтернаціоналістів

Підприємець Кумейко
Катерина Павлівна

Землі комерційного використання
під розміщеним кіоском по ремонту
побутової техніки,
вул. Садова, 33

0,0010

18.

19.

0,1000

оренда
(при умові
надання
згоди
мешканців
будинку та
при умові
виконання
технічної
документації
прибудинкової території)

оренда

За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради

7

1
20.

2
Підприємець Шепіль
Валентина Михайлівна,
1884419585

21.

ТОВ фірма „Стара
аптека”,
23822986

22.

Підприємець Недбаєва
Валентина
Володимирівна,
2748013660

3
Землі комерційного використання
під розміщення торговельного
кіоску,
перехр. вул. Металургів –
вул. Вигонопоселенська
Землі транспорту під розміщення
гаражів боксового типу для
службового транспорту,
вул. Дзержинського, 28а
Землі комерційного використання
під розміщення готельного
комплексу европейського типу,
(зміна цільового призначення)
вул. Замостянська, 1/4

Міський голова

4
0,0030

5
оренда

6
За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради

0,0160

оренда

0,4000

власність

За рахунок земель
Сумської міської
дитячої лікарні
(за згодою)
За рахунок земель
громадянки Недбаєвої
Валентини
Володимирівни

Г.М. Мінаєв

7
Акт вибору
земельних
ділянок від
08.08.2006 р.

Видані
державні
акти на
право
приватної
власності на
земельні
ділянки на
гр. Недбаєву В.В.

Додаток № 2
до рішення Сумської міської ради „Про надання
згоди (дозволу) на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
перепогодження
технічної
документації
із
землеустрою у зв’язку зі зміною цільового
призначення земельних ділянок, внесення змін до
рішень Сумської міської ради”
від 6 грудня 2006 року № 261 - МР
СПИСОК
громадян, яким надається дозвіл на розробку проекту відведення земельних ділянок
№
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові
громадянина, адреса
проживання

Цільове призначення та адреса
земельної ділянки

1
1.

2
Приказчик Віктор
Григорович,
пров. Промисловий, 7, кв. 95

3
Для будівництва та
обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель та споруд (дорізка),
пров. Виноградний, 20

Умови
Орієнтовна відведен
ня
площа
земель
ної
ділянки
га
4
5
0,0600 власність

За рахунок яких
земель намічено
відведення

6
За рахунок земель
Сумської міської ради

Примітка

1
2.

2
Штика Раїса Олександрівна,
вул. Холодногірська, 42

3.

Ширяєв Олександр
Анатолійович,
вул. Кринична, 1

4.

Гіренко Андрій Васильович,
вул. Д. Коротченка, 35,
кв. 266

5.

Шевченко Людмила
Валентинівна,
просп. ім. М. Лушпи, 44, кв.
2

6.

Войтенко Антоніна
Василівна,
вул. Ярова, 18

3
Для будівництва та
обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель та споруд (дорізка),
вул. Холодногірська, 42
Для обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель та споруд,
вул. Кринична, 1
Для будівництва і
обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель та споруд,
вул. І. Франка, 24
Для будівництва і
обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель та споруд,
між буд. 19 по вул. Ганнівська,
та буд. 32 по
вул. Михайлівській
Для будівництва і
обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель та споруд,
вул. Ярова, між буд. 14 та 18

4
0,0470

5
оренда

6
За рахунок земель
Сумської міської ради

0,0250

оренда

За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради

0,0450

власність

За рахунок земель
Гіренка В. Н. (0,0132га
у користуванні;0,0318га
приватизована)
за згодою

0,1000

власність

За рахунок земель
Сумської міської ради

0,0600

власність

За рахунок земель
Войтенка В. В. за
згодою

Договір
купівліпродажу
жилого
будинку від
08.06.2000р.

1
7.

2
Мельник Анатолій
Васильович,
вул. Прокоф’єва, 25/2, кв. 7

3
Для ведення садівництва
(дорізка),
вул. Єрмака, 25

4
0,0300

5
власність

6
За рахунок земель
Сумської міської ради

8.

Мазіна Тетяна Василівна,
вул. Псільська, 4а, кв. 1

Для ведення садівництва,
вул. Виноградна, 6

0,0840

власність

За рахунок земель
Сумської міської ради

9.

Головін Едуард Валерійович,
вул. Шишкарівська, 42а

0,0800

власність

За рахунок земель
Сумської міської ради

10.

Крейза Андрій Юрійович,
вул. Санаторна, 20

Для будівництва і
обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель та споруд,
вул. Чехова, біля буд. 97
Для будівництва та
обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель та споруд,
для ведення садівництва,
(дорізка), вул. Санаторна. 20
Для ведення садівництва
(дорізка),
вул. 20 р. Перемоги, 40

0,0910

власність

За рахунок земель
Сумської міської ради

0,0100

власність

За рахунок земель
Сумської міської ради

0,0967

оренда

11.

Тімченко Марія Андріївна,
вул. 20 р. Перемоги, 40

12.

Шелудько Дмитро
Григорович,
м. Київ, бульвар Дружби
народів, 10, кв. 51

Для розміщення сімейної
бібліотеки з гаражем та
котельною,
вул. Петропавлівська, 56

Державний акт
на право
власності на
земельну ділянку
площею 0,0907 га

0,0400

без зміни
цільового
призначен
ня

Державний акт
на право
власності на
земельну ділянку
площею 0,0433

договір купівліЗа рахунок земель
продажу
житлової та
нерухомого
громадської забудови
майна від
Сумської міської ради
04.08.2006 р.

1
13.

2
Палієнко Марія Вікторівна,
вул. Черепіна, 40, кв. 98

14.

Ілляшенко Костянтин
Вікторович,
вул. СКД, 22

15.

Полякова Людмила
Володимирівна,
вул. Петропавлівська, 87/3,
кв. 39

3
Для будівництва та
обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель та споруд,
для ведення садівництва,
вул. Замостянська
(біля буд. № 21)
Для будівництва та
обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель та споруд,
вул. Замостянська
(біля буд. № 21)
Для ведення садівництва
(дорізка),
садівничий кооператив
„Зв’язківець”, ділянка № 63

Міський голова

4
0,1000

5
власність

6
За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради

0,1000

власність

За рахунок земель
житлової та
громадської забудови
Сумської міської ради

0,0040

власність

За рахунок земель
Сумської міської ради

0,1200

Г.М. Мінаєв

Додаток № 3
до рішення Сумської міської ради „Про надання
згоди (дозволу) на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
перепогодження
технічної
документації
із
землеустрою у зв’язку зі зміною цільового
призначення земельних ділянок, внесення змін до
рішень Сумської міської ради”
від 6 грудня 2006 року № 261 - МР
СПИСОК
підприємств, установ, організацій та підприємців, яким надається дозвіл на перепогодження документів, що підтверджують межі
та розміри земельних ділянок (зміна цільового призначення)
Назва підприємства, установи,
Цільове призначення
організації,
згідно документів, які
Цільове призначення та адреса
Площа
Умови
земельної відведен№
прізвище, ім’я, по батькові
підтверджують право
земельної ділянки
п/п
підприємця,
користування земельною
ділянки, га
ня
ідентифікаційний код
ділянкою
1
2
3
4
5
6
1. Відкрите акціонерне
Землі промисловості під
Комерційне використання
0,4300
оренда
товариство «Сумське
розміщення виробничих
під будівництво АГНКС,
машинобудівне науковоприміщень,
вул. Курська –
виробниче об’єднання
вул. Комарова, 2
вул. Піщанська
ім. М. В. Фрунзе»,
(вул. Курська –
05747991
вул. Піщанська)
2. Мінченко Олександра
0,1200
власність
Для ведення садівництва,
Для будівництва та обслуговування
Данилівна,
садівниче товариство
житлового будинку, господарських
„Лісовод -1”,
будівель і споруд,
вул. Прокоф’єва, 25, кв.2
ділянка № 139
садівниче товариство
„Лісовод -1”, ділянка № 139

1
3.

2
Ванюшенко Олександр
Валерійович,
просп. Шевченка, 7, кв. 12

4.

Чубатюк Леонтій Якович,
вул. Августовська, 7, кв. 15

5.

Гулакова Ольга Федорівна,
вул. Л. Українки, 25, кв. 152

6.

Мельник Ліма Вікторівна,
вул. Богуна, 9, кв. 6

7.

Калениченко Микола
Костянтинович,
вул. Харківська, 110, кв. 4

3
Для ведення садівництва,
садівниче товариство
„Лісовод -1”,
ділянка № 141

4
Для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд,
садівниче товариство
„Лісовод -1”, ділянка № 141
Для ведення садівництва,
Для будівництва та обслуговування
садівниче товариство
житлового будинку, господарських
„Хімік -1”, ділянка № 499
будівель і споруд,
садівниче товариство
Хімік -1”, ділянка № 499
Для ведення садівництва,
Для будівництва та обслуговування
садівниче товариство
житлового будинку, господарських
„Тепличний”, ділянка
будівель і споруд,
№ 111
садівниче товариство
„Тепличний”, ділянка № 111
Для ведення садівництва,
Для будівництва та обслуговування
садівниче товариство
житлового будинку, господарських
„Хімік-1”, ділянка № 516 б
будівель і споруд,
садівниче товариство
„Хімік-1”, ділянка № 516 б
Для ведення садівництва,
Для будівництва та обслуговування
садівниче товариство
житлового будинку, господарських
„Залізничник”, дільниця
будівель і споруд,
№3
садівниче товариство
„Залізничник” дільниця, № 3

Міський голова

Г.М. Мінаєв

5
0,1900

6
власність

0,0800

власність

0,0627

власність

0,0498

власність

0,0800

власність

