
ПРОЄКТ №  4167 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від “___” _______ 2020 року                 № ____ 
 

Про передачу Герасимчуку О.В.   

безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Балтійській (біля будинку № 1)  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 4 

 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень”, статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями  

12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, розглянувши проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяву Герасимчука О.В., 

Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Затвердити Герасимчуку Олександру Валентиновичу проєкт 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

загальною площею 0,1000 га по вул. Балтійській (біля будинку № 1) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 
 

2. Передати Герасимчуку Олександру Валентиновичу безоплатно у  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:03:018:0076) по  

вул. Балтійській (біля будинку № 1) загальною площею 0,1000 га (у тому числі 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 
 

3. Герасимчуку Олександру Валентиновичу зареєструвати право 

власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України. 
 

4. 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 

О.Мосіна.  
 

 

 

Міський голова               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Тетяна Антонова 35 83 54 



Доопрацьовано 12.10.2020 

ПРОЄКТ №  4167 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від “___” _______ 2020 року                 № ____ 
 

Про передачу Герасимчуку О.В.   

безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Балтійській (біля будинку № 1)  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 4 

 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень”, статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями  

12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, розглянувши проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та заяву Герасимчука О.В. (учасник АТО), 

Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Затвердити Герасимчуку Олександру Валентиновичу проєкт 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

загальною площею 0,1000 га по вул. Балтійській (біля будинку № 1) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 
 

2. Передати Герасимчуку Олександру Валентиновичу безоплатно у  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:03:018:0076) по  

вул. Балтійській (біля будинку № 1) загальною площею 0,1000 га (у тому числі 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 
 

3. Герасимчуку Олександру Валентиновичу зареєструвати право власності 

на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України. 
 

4. 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 

О.Мосіна.  
 
 

Міський голова               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Тетяна Антонова 35 83 56 


