
 

ПРОЄКТ № 1368  
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “_____”____________ 2022 року                   № ______ 

 

Про внесення змін до рішень 

Кропивницької міської ради   

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 12 Земельного 

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

самоврядування в Україні», враховуючи документи щодо зміни власника 

будинку та розглянувши заяви громадян, Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до пункту 33 рішення Кропивницької міської ради  

від 04.02.2022 року № 1164 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам», а саме: додати співвласника Шевченко Любов Петрівну та перед 

словом «власність» додати слова «спільну сумісну».  

Внести зміни до пункту 19 рішення Кропивницької міської ради  

від 12.10.2021 року № 912 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадян в садових товариствах», а саме: цифри «3510100000:06:063:0374» 

замінити цифрами «3510100000:06:036:0374». 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 35 83 56 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1368   

«Про внесення змін до рішень Кропивницької міської ради» 

 

Результат розгляду/пропозиції постійної 

комісії Кропивницької міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної 

власності 

Пропонується на розгляд постійної комісії 

Кропивницької міської ради з питань 

екології, земельних відносин та 

комунальної власності 

Причини внесення змін У зв’язку з тим, що житловий будинок 

належить двом співвласникам. 

Технічна помилка. 
 

Порівняльна таблиця 
 

Чинна редакція  Запропонована редакція 

04.02.2022 № 1164  
Затвердити Мітьковій Надії 

Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність 

по вул. Тульській, 22/9 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Мітьковій Надії Михайлівні 

у власність земельну ділянку (кадастровий № 

3510100000:42:360:0071) по вул. Тульській, 

22/9 загальною площею 0,0412 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0412 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

 

 

 

 

 

12.10.2021 № 912 

Передати Дубині Ользі 

Володимирівні у власність земельну  

ділянку № 163 (кадастровий  

№ 3510100000:06:063:0374) в садівничому 

товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 

34, загальною площею 0,1190 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1190 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

 

Затвердити Мітьковій Надії 

Михайлівні та Шевченко Любові 

Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по  

вул. Тульській, 22/9 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Мітьковій Надії 

Михайлівні та Шевченко Любові 

Петрівні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:360:0071) по  

вул. Тульській, 22/9 загальною площею 

0,0412 га (у тому числі по угіддях:  

0,0412 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

 

Передати Дубині Ользі 

Володимирівні у власність земельну 

ділянку № 163 (кадастровий  

№ 3510100000:06:036:0374) в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, 

вул. Гранична, 34, загальною площею 

0,1190 га (у тому числі по угіддях: 0,1190 

га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

 

 
      Начальник управління          Роман ЛУНГОЛ 


