
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

від 20 травня 2021 року                             № 490 

 

Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького земельних 

ділянок 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 83, 125, 126, 142 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про 

землеустрій», розглянувши заяву Кулакової С.О., Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Дати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького земельних ділянок: 

площею 2,0000 га (кадастровий № 3522580900:02:000:2669), цільове 

призначення – для ведення особистого селянського господарства; 

площею 2,0000 га (кадастровий № 3522580900:02:000:2671), цільове 

призначення – для ведення особистого селянського господарства; 

площею 2,0000 га (кадастровий № 3522580900:02:000:2674), цільове 

призначення – для ведення особистого селянського господарства;  

площею 2,0000 га (кадастровий № 3522580900:02:000:2670), цільове 

призначення – для ведення особистого селянського господарства; 

площею 1,0000 га (кадастровий № 3522580900:02:000:2672), цільове 

призначення – для ведення особистого селянського господарства; 

площею 1,0000 га (кадастровий № 3522580900:02:000:2673), цільове 

призначення – для ведення особистого селянського господарства, які 

належать Кулаковій Світлані Олегівні відповідно до договорів купівлі-

продажу та зарахувати вказані земельні ділянки до земель комунальної 

власності. 
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2. Укласти угоду про передачу права власності на земельні ділянки, 

зазначені в пункті 1 цього рішення. Угода про передачу права власності на 

земельну ділянку підлягає нотаріальному посвідченню.  

 

3. Зарахувати земельні ділянки, зазначені в пункті 1 цього рішення, до 

земель запасу, які не надані у власність та користування. 

 

4. Кулаковій Світлані Олегівні зареєструвати припинення права 

власності на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

5. Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мосіна Олександра Володимировича на підписання 

угоди про передачу права власності на земельні ділянки. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова             Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олег Вовенко 35 83 55 
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