
  

 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

   ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 19 грудня 2017 року                                            № 1311 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції 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 55 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 

118, 121, 126 Земельного кодексу України та  розглянувши звернення 

громадян, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Чернову Віктору Сергійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 19    

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Чернову Віктору Сергійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:030:0076) по  

пров. Мінському, 19 загальною площею 0,0560 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0560 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

2. Затвердити Чернобублику Вадиму В’ячеславовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

проїзду Євгена Березняка, 36 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Чернобублику Вадиму В’ячеславовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:056:0037) по  

проїзду Євгена Березняка, 36 загальною площею 0,0431 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0431 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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3. Затвердити Яшану Валерію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Олександра 

Матросова, 31-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Яшану Валерію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:218:0053) по вул. Олександра  

Матросова, 31-а загальною площею 0,0540 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0540 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4.  Затвердити Яровій Катерині Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Аксьонкіної, 65  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Яровій Катерині Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:362:0068) по вул. Аксьонкіної, 65  

загальною площею 0,0623 га (у тому числі по угіддях: 0,0623 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Павлишин Валентині Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Маяковського, 49  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Павлишин Валентині Петрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:122:0117) по  

вул. Маяковського, 49 загальною площею 0,0490 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0490 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

6. Затвердити Майбороді Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Свободи, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Майбороді Олександру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:03:018:0057) по  

вул. Свободи, 10 загальною площею 0,0658 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0658 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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7. Затвердити Криворучко Людмилі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Затишній, 21 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Криворучко Людмилі Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:078:0037) по вул. Затишній, 21  

загальною площею 0,0765 га (у тому числі по угіддях: 0,0765 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Козир Ірині Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Глухому, 18  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Козир Ірині Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:298:0019) по пров. Глухому, 18 загальною 

площею 0,0752 га (у тому числі по угіддях: 0,0752 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Моісєєвій Наталії Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Червоногірській, 1-м для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Моісєєвій Наталії Андріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:049:0148) по  

вул. Червоногірській, 1-м  загальною площею 0,0626 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0626 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

10. Затвердити Федькіну Анатолію Єгоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Середній П’ятихатській, 3 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Федькіну Анатолію Єгоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:50:422:0035) по вул. Середній 

П’ятихатській, 3 загальною 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. 
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11. Затвердити Гері Олегу Юрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Амурській, 22 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Гері Олегу Юрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:40:336:0044) по вул. Амурській, 22 

загальною площею 0,0639 га (у тому числі по угіддях: 0,0639 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

12.  Затвердити Силенко Наталії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Армійському, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Силенко Наталії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:31:281:0025) по пров. Армійському, 9   

загальною 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. 

13. Затвердити Задеряці Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

тупику Мінському, 13 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Задеряці Володимиру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:323:0035) по  

тупику Мінському, 13 загальною площею 0,0620 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0620 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

14. Затвердити Заярнюк Вікторії Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Десантників, 69-б для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Заярнюк Вікторії Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:383:0025) по вул. Десантників, 69-б  

загальною площею 0,0336 га (у тому числі по угіддях: 0,0336 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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15. Затвердити Ковалю Дмитру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Верхньовеселому, 46-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Ковалю Дмитру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:350:0062) по пров. Верхньовеселому, 46-а   

загальною площею 0,0522 га (у тому числі по угіддях: 0,0522 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Дахну Миколі Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Байкальській, 104-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Дахну Миколі Григоровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:384:0050) по  

вул. Байкальській, 104-а загальною площею 0,0303 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0303 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Присяжнюк Тетяні Вільямівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Василя Жуковського, 9-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Присяжнюк Тетяні Вільямівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:328:0034) по  

вул. Василя Жуковського, 9-а загальною площею 0,0479 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0479 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

18.  Затвердити Вороні Марії Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Василя Жуковського, 9 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Вороні Марії Андріївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:328:0033) по  

вул. Василя Жуковського, 9 загальною площею 0,0509 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0509 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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



 
 

6   

19. Затвердити Поліщуку Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Мечникова, 11-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Поліщуку Сергію Івановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:364:0051) по  

вул. Мечникова, 11-а загальною площею 0,0581 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0581 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Больбуту Руслану Леонідовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Бережному, 13 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Больбуту Руслану Леонідовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:408:0046) по пров. Бережному, 13   

загальною площею 0,0631 га (у тому числі по угіддях: 0,0631 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Соколову Андрію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Віктора Чміленка, 117 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Соколову Андрію Олександровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:291:0043) по  

вул. Віктора Чміленка, 117 загальною площею 0,0461 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0461 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

22.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

23. 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 Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                А.Райкович 
 

Антонова 22 09 49 


