
ПРОЄКТ №  3487 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___” _________ 2019 року                                  № _____ 
 

Про надання дозволів на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок громадянам   
  

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону 

України “Про землеустрій”, статтями 12, 19, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

України та розглянувши звернення громадян, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Бобирь Надії Володимирівні та Остроушку Валентину 

Івановичу дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність по пров. Аджамському, 13 

орієнтовною площею 0,0585 га (у тому числі по угіддях: 0,0585 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Надати Бєлану Миколі Миколайовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

пров. Сергія Котового, 2-а орієнтовною 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. 

3. Надати Чернезі Руслану Олексійовичу дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Приміській, 25 орієнтовною площею 0,0960 га (у тому числі по угіддях: 

0,0960 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

4. Надати Алєксандровій Людмилі Миколаївні дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

пров. Олексіївському, 33  орієнтовною площею 0,0838 га (у тому числі по 
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угіддях: 0,0838 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Надати Чернезі Руслану Олексійовичу дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Приміській, 25 орієнтовною площею 0,0960 га (у тому числі по угіддях: 

0,0960 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

6. Надати Сагурі Олександру Івановичу дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Лелеківській, 39  площею 0,1230  га, з них: 0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова)  за 

рахунок земель житлової та громадської забудови та 0,0230 га для 

індивідуального садівництва (у тому числі по угіддях: 0,0230 га – багаторічні 

насадження) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Мацакяну Ашоту Агасієвичу та Мацакяну Сосу Ашотовичу 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у спільну сумісну власність по вул. Панфьорова, 40 орієнтовною площею 

0,0553 га (у тому числі по угіддях: 0,0553 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

8. Надати Артем’євій Наталії Іванівні дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Приміській, 30 площею 0,1505 га, з них: 0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови та 0,0505 га для 

індивідуального садівництва (у тому числі по угіддях: 0,0505  га – багаторічні 

насадження) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Лисенко Валентині Володимирівні та Лисенку Віктору 

Анатолійовичу дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність по вул. Сумській, 72 

орієнтовною площею 0,0601 га (у тому числі по угіддях: 0,0601 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

10. Надати Кальченко Наталії Василівні дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

пров. Громадянському, 21 площею 0,2200 га, з них: 0,1000 га  для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 
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забудова) за рахунок земель житлової та громадської забудови та 0,1200 га для 

індивідуального садівництва (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні 

насадження) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Надати Зюнзі Таїсі Іванівні дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Новгородській, 78 площею 0,1654 га, з них: 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови та 0,0654 га для 

індивідуального садівництва (у тому числі по угіддях: 0,0654 га – багаторічні 

насадження) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. 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 22 09 49 


