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ПРОЕКТ № 3124 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “__”________ 2021 року        № _____ 
 

Про надання Плохотнюку В.М. дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Віктора Чміленка  

(біля будинку № 105)  

 

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 Плохотнюка В.М., Кропивницька 

міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Плохотнюку Володимиру Миколайовичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки  по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105) загальною  

площею 0,0024 га (у тому числі по угіддях: 0,0024 га – багатоповерхова 

забудова) для будівництва індивідуального гаража за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

 

2. Зобов’язати Плохотнюка Володимира Миколайовича замовити 

розрахунок відновлювальної вартості зелених насаджень та надати до 

міської ради на розгляд разом з проєктною документацією 

 

2. 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 
 

Дар’я Корець 35 83 56 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 3124 

«Про надання Плохотнюку В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105)» 
 

Заявник Плохотнюк Володимир Миколайович 

Відомості про земельну ділянку вільна 

Місце розташування (адреса) Центр 
Площа, га 0,0024 га 
Вид користування власність 

Цільове призначення  для будівництва індивідуального гаража 
Наявність нерухомого майна вільна 

Результат розгляду управління 

містобудування та архітектури 

погоджено  

Результат розгляду/пропозиції 

постійної комісії Кропивницької 

міської ради з питань екології, 

земельних відносин та 

комунальної власності 

____________, п. ___ протоколу № __ від ___________ 

 

 

 Мета прийняття рішення 

 Забезпечення громадян України на реалізацію прав на безоплатне отримання 

земельної ділянки 

 

 Посилання на законодавство  
 Відповідно до статті 118 Земельного кодексу України громадяни, зацікавлені в 

одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель комунальної власності для 

будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають 

клопотання до органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки 

державної чи комунальної власності у власність. 

 

Начальник управління       Роман ЛУНГОЛ 

 
 





 


