
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 02 лютого 2021 року                      № 114 

 

Про врегулювання земельних відносин 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 395, 401 

Цивільного кодексу України, статтею 12, 98, 99 Земельного кодексу України, 

пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», враховуючи пункт 3.3 протоколу № 7 комісії по розгляду 

земельних спорів від 08.06.2015, пункт 2 протоколу № 28 позачергового 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 31.12.2020, неодноразові скарги мешканців будинку 

№ 5 по пров. Друку Алмаєва О.М., Алмаєвої Н.Г., з метою встановлення 

земельного сервітуту на право проходу до будинку № 5 по пров. Друку 

Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Зупинити дію пункту 8.1. рішення Кіровоградської міської ради  

від 23.02.2016 № 113 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам» в частині передачі Коробці Галині Степанівні, Коробку Віктору 

Івановичу у спільну часткову власність земельної ділянки по 

пров. Вишняківському, 31 (кадастровий № 3510100000:46:389:0043) загальною 

площею 0,0983 га. 
 

2. Громадянам Плахотнюк Людмилі Ігорівні, Плахотнюку Сергію 

Миколайовичу, Коробці Галині Степанівні, Коробку Віктору Івановичу у 

місячний термін з дати прийняття цього рішення укласти договір про 

встановлення земельного сервітуту площею 0,0051 га на земельну ділянку по 

пров. Вишняківському, 31 (кадастровий № 3510100000:46:389:0043) на право 

проходу до будинку № 5 по пров. Друку згідно з технічною документацією із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,0983 га по пров. Вишняківському, 31 

(розробник - КП «Кіровоградський земельно-кадастровий центр»). 

 

3. Колективному підприємству «Кіровоградський земельно-кадастровий 

центр» забезпечити роботи по встановленню земельного сервітуту площею 

0,0051 га на земельній ділянці по пров. Вишняківському, 31  
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(кадастровий № 3510100000:46:389:0043) та забезпечити їх внесення до 

Державного земельного кадастру. 
 

4. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища повідомити зазначених у пункті 2 громадян про 

прийняте рішення.  
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 


