
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 08 вересня 2020 року        № 3506 
 

Про надання дозволів 

на розроблення проєктів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок громадянам 
  

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”, розглянувши звернення громадян, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Свінкіну Володимиру Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки по  

вул. Омській, 26 орієнтовною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 

0,0600 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Надати Коропчуку Олександру Володимировичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки по  

вул. Петра Дорошенка, 30 орієнтовною площею 0,1000 га (у тому числі по 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

3. Надати Котову Петру Михайловичу дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки по  

вул. Зарічній, 50 орієнтовною площею 0,0594 га (у тому числі по угіддях: 

0,0594 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

4. Надати Мігуріній Людмилі Михайлівні дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки по  

вул. Криничуватій, 22-а орієнтовною площею 0,0548 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0548 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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5. Надати Полюховичу Володимиру Миколайовичу та Трохименко 

Марині Анатоліївні дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  

вул. Гетьмана Сагайдачного, 38 орієнтовною площею 0,1167  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 0,0167 га (у тому числі по угіддях: 0,0167 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  
 

6. Надати Тищенку Сергію Миколайовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність по вул. Волгоградській, 59 орієнтовною площею 0,1358 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 0,0358 га (у тому числі по угіддях: 0,0358 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  
 

7. Надати Заворотному Володимиру Юрійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки по 

вул. Балтійській, 75-г загальною площею 0,2200 га, з них: площею 0,1000 га (у 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200  га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.  
 

8. Надати Носовському Владиславу Ігоровичу та Носовській Наталії 

Григорівні дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у 

спільну сумісну власність земельної ділянки по вул. Гідросилівській, 6  

орієнтовною площею 0,0802 га (у тому числі по угіддях: 0,0802 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

9. Контроль за виконанням цього 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 


