
УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  19 грудня 2017 року       № 1302 
 

Про надання  дозволів на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок громадянам   
  

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,              

статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян,  міська 

рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати Цуркан Вірі Іванівні та Цуркан Олені Дмитрівні  дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у спільну сумісну власність по вул. Олексія Шаповалова, 2  

орієнтовною площею 0,3053 га, з них:  площею 0,2000 га (у тому числі по  

угіддях: 0,2000 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

площею 0,1053 га (у тому числі по угіддях: 0,1053 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

2. Надати Коваленко Надії Анатоліївні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність по 

вул. Богдана Хмельницького, 118-а   орієнтовною площею 0,1500  га, з них:  

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, та площею 0,0500 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0500 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

3. Надати Поліщуку Миколі Олександровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність по вул. Павла Луньова, 31   орієнтовною площею 0,1846  га, з них:  

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель  
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житлової та громадської забудови, та площею 0,0846 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0846 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

4. Надати Клушину Сергію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Максима Залізняка, 44-а орієнтовною площею 0,0910 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0910 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

5. Надати Крест’яновій Людмилі Анатоліївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Лавандовій, 27-б орієнтовною площею 0,1000 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

6. Надати Коломієць Ніні Вікторівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність по 

вул. Гетьмана Сагайдачного, 120 орієнтовною площею 0,1671 га, з них:  

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, та площею 0,0671 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0671 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

7. Надати Хоменко  Ользі Григорівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність по 

вул. Гетьмана Сагайдачного, 70 орієнтовною площею 0,1254 га, з них:  

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, та площею 0,0254 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0254 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                А.Райкович 

 

 
Антонова 22 09 49 


