
ПРОЕКТ № 1709 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "___"_________  2018 року                                       № ____  
 

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 розглянувши технічні 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та звернення громадян, міська 
рада міста  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Високоляну Станіславу Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Середній П’ятихатській, 2 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Високоляну Станіславу Миколайовичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:50:422:0037) по  
вул. Середній П’ятихатській, 2 загальною площею 0,0758 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0758 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Погребняку Андрію Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Воронцовській, 35/7 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Погребняку Андрію Анатолійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:206:0035) по  
вул. Воронцовській, 35/7 загальною площею 0,0395 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0395 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Мельнику Валерію Тимофійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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вул. Абрикосовій, 6  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати  Мельнику Валерію Тимофійовичу  у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:312:0030) по вул. Абрикосовій, 6  
загальною площею 0,0824 га (у тому числі по угіддях: 0,0824 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Лазаренку Миколі Вікторовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Сухомлинському, 19 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Лазаренку Миколі Вікторовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:50:429:0046) по  
пров. Сухомлинському, 19 загальною площею 0,0520 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0520 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Савельєву Михайлу Геннадійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Кримській, 51 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Савельєву Михайлу Геннадійовичу  у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:349:0070) по вул. Кримській, 51  
загальною площею 0,0729 га (у тому числі по угіддях: 0,0729 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Селезню Анатолію Ульяновичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Фортечній, 16 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Селезню Анатолію Ульяновичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:315:0102) по вул. Фортечній, 16  
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. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у власність по вул. Романа Майстерюка, 11 для будівництва 
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та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Пісковій Марині Анатоліївні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:334:0058) по вул. Романа 
Майстерюка, 11 загальною площею 0,0427 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0427 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Гіріній Ользі Вячеславівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Донецькій, 43  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Гіріній Ользі Вячеславівні  у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:21:169:0080) по вул. Донецькій, 43  
загальною площею 0,0541 га (у тому числі по угіддях: 0,0541 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Одарченко Тетяні Андріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Маркшейдерському, 13  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Одарченко Тетяні Андріївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:108:0081) по  
пров. Маркшейдерському, 13 загальною площею 0,0335 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0335 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Чумаченку Юрію Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 23  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Чумаченку Юрію Івановичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:012:0040) по  
вул. Волгоградській, 23 загальною площею 0,0459 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0459 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Ковальову Миколі Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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вул. Мінській, 78 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати  Ковальову Миколі Миколайовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:029:0067) по вул. Мінській, 78   
загальною площею 0,0999 га (у тому числі по угіддях: 0,0999  га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Запорожчук Ірині Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Межовий  
Бульвар, 56 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Запорожчук Ірині Іванівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:46:382:0062) по вул. Межовий Бульвар, 56    
загальною площею 0,0573 га (у тому числі по угіддях: 0,0573  га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Шелест Ларисі Олександрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ізмаїльській, 16  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Шелест Ларисі Олександрівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:374:0035) по вул. Ізмаїльській, 16     
загальною площею 0,0542 га (у тому числі по угіддях: 0,0542 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Нельзі Віталію Павловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 29  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Нельзі Віталію Павловичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:48:419:0030) по вул. Криворізькій, 29     
загальною площею 0,0862 га (у тому числі по угіддях: 0,0862 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Федоренко Олені Данилівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мінській, 51 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Федоренко Олені Данилівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:030:0078) по вул. Мінській, 51       
загальною площею 0,0558 га (у тому числі по угіддях: 0,0558 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Возник Тетяні Валеріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Маріупольському 2-у, 10 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Возник Тетяні Валеріївні  у власність земельну  
ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:438:0047) по  
пров. Маріупольському 2-у, 10 загальною площею 0,0450  га (у тому числі  
по угіддях: 0,0450 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Фабриці Ользі Михайлівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Світлій, 64 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Фабриці Ользі Михайлівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:24:251:0040) по вул. Світлій, 64        
загальною площею 0,0550 га (у тому числі по угіддях: 0,0550 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Михальовій Тетяні Ісламівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Фортечній, 24  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Михальовій Тетяні Ісламівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:315:0119) по вул. Фортечній, 24        
загальною площею 0,0938 га (у тому числі по угіддях: 0,0938 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Галкіну Олександру Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Прирічній, 29 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального 
садівництва.  

19.1. Передати Галкіну Олександру Володимировичу у власність 
земельну ділянку по вул. Прирічній, 29 загальною площею 0,1289  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  
номер 3510100000:48:405:0035 ), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови та площею 0,0289  га  (у тому числі по угіддях: 0,0289  га – рілля), 
для ведення особистого селянського господарства (кадастровий  
номер 3510100000:48:405:0036) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.   

20.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

21. 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 


