
 
ПРОЕКТ № 2188 

 
УКРАЇНА 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «__» ______ 2018 року         № _____ 
 
Про передачу у власність громадянам 
земельних ділянок для будівництва  
індивідуальних гаражів 
 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 118, 121, 
122 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про 
землеустрій», Законами України «Про Державний земельний кадастр», 
розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, Міська рада міста Кропивницького  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Кірілову Ярославу Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13) 
загальною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража. 

1.1. Передати Кірілову Ярославу Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:37:316:0158) по вул. Юрія 
Коваленка (біля будинку № 13) загальною площею 0,0024 га (в тому числі по 
угіддях: 0,0024 га – багатоповерхова забудова) для будівництва індивідуального 
гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Поліщуку Роману Валерійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12) 
загальною площею 0,0035 га для будівництва індивідуального гаража. 

2.1. Передати Поліщуку Роману Валерійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:23:141:0115) по просп. Перемоги 
(біля будинку № 12) загальною площею 0,0035 га (в тому числі по угіддях: 
0,0035 га – багатоповерхова забудова) для будівництва індивідуального гаража 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Гарасимяку Петру Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12) 



2 
загальною площею 0,0035 га для будівництва індивідуального гаража. 

3.1. Передати Гарасимяку Петру Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:23:141:0114) по просп. Перемоги 
(біля будинку № 12) загальною площею 0,0035 га (в тому числі по угіддях: 
0,0035 га – багатоповерхова забудова) для будівництва індивідуального гаража 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Татарченку Валентину Юрійовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 122 загальною  
площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража. 

4.1. Передати Татарченку Валентину Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер № 3510100000:36:289:0089)                                  
по вул. Гоголя, 122. загальною площею 0,0024 га (у тому числі по угіддях: 
0,0024 га – багатоповерхова забудова) для будівництва індивідуального гаража 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Глущенко Анастасії Андріївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16) 
загальною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража. 

5.1. Передати Глущенко Анастасії Андріївні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:29:174:0094) по вул. Вокзальній 
(біля будинку № 37/16) загальною площею 0,0024 га (в тому числі по угіддях: 
0,0024 га – багатоповерхова забудова) для будівництва індивідуального гаража 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Єрофеєву Василю Васильовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Тараса Карпи (біля будинку № 58) 
загальною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража. 

6.1. Передати Єрофеєву Василю Васильовичу (інвалід ІІ групи) 
безоплатно у власність земельну ділянку (кадастровий  
№ 3510100000:29:253:0009) по вул. Тараса Карпи (Тимірязєва) (біля будинку  
№ 58) загальною площею 0,0024 га (у тому числі по угіддях: 0,0024 га – землі, 
які використовуються для транспорту), для будівництва індивідуального гаража 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Борисенкову Володимиру Іллічу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 13, 
корп. 2) загальною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража. 

7.2 Передати Борисенкову Володимиру Іллічу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий  № 3510100000:37:316:0160) по вул. Космонавта 
Попова (біля будинку № 13, корп. 2) загальною площею 0,0024 га (в тому числі 
по угіддях: 0,0024 га – малоповерхова забудова) для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Профатилу Олексію Васильовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку  
№ 12-а) загальною площею 0,0018 га для будівництва індивідуального гаража. 

8.1 Передати Профатилу Олексію Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:28:195:0066) по  
вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 12-а) загальною площею  
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0,0018 га (у тому числі по угіддях: 0,0018 га – інші землі, які використовуються 
для транспорту та зв'язку) для будівництва індивідуального гаража за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

9. Затвердити Медведєву Олександру Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинку 
№ 28, корп. 5) загальною площею 0,0035 га для будівництва індивідуального 
гаража. 

9.1 Передати Медведєву Олександру Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:37:335:0088) по  
вул. Генерала Жадова (напроти будинку № 28, корп. 5) загальною  
площею 0,0035 га (у тому числі по угіддях: 0,0035 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв'язку) для будівництва індивідуального 
гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Хмурі Павлу Олександровичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (біля будинку № 1-а) 
загальною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража. 

10.1. Передати Хмурі Павлу Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:29:174:0105) по вул. Івана 
Похитонова (біля будинку № 1-а) загальною площею 0,0024 га (в тому числі по 
угіддях: 0,0024 га – багатоповерхова забудова) для будівництва індивідуального 
гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

12. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сесмій 22 09 49 


