
  
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 25 березня 2021 року                                   № 244 
 

Про передачу безоплатно у власність  

земельних ділянок  громадянам 
  

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 19, 116, 118, 

121, 126 Земельного кодексу 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”, та розглянувши заяви громадян, 

проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Кропивницька 

міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Федотову Анатолію Павловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Федотову Анатолію Павловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:049:0192) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 10 

загальною площею 0,0825 га (у тому числі по угіддях:  

0,0825 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 
  

2. Затвердити Ількевич Валентині Олександрівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, що передається у власність,  

по вул. Богдана Хмельницького, 233 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 

індивідуального садівництва.  

Передати Ількевич Валентині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 233 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 жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий  

№ 3510100000:05:017:0086) 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 (кадастровий  

№ 3510100000:05:017:0087) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.  
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3. Затвердити Бересту В’ячеславу Івановичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, що передається у власність, по вул. Богдана 

Хмельницького, 84 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 

садівництва.  

Передати Бересту В’ячеславу Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 84 загальною площею  

0,1708 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) (кадастровий  

№ 3510100000:05:033:0040) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та площею 0,0708 га (у тому числі по угіддях: 0,0708 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва (кадастровий  

№ 3510100000:05:033:0041) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.   
 

4. Затвердити Тарасенко Олені Миколаївні проєкт землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки, що передається у власність, по  

вул. Харківській, 35 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 

садівництва.  

Передати Тарасенко Олені Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку по вул. Харківській, 35 загальною площею 0,1215 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) (кадастровий № 3510100000:15:095:0105) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови та площею 0,0215 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0215 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва (кадастровий № 3510100000:15:095:0106) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.   
 

5. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

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 
 

 

 

Тетяна Антонова 35 83 56    


