
ПРОЕКТ № 1917 

 

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 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 Вергуну Олександру Павловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Глинки, 23 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Вергуну Олександру Павловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:382:0057) по пров. Глинки, 23  

загальною площею 0,0388 га (у тому числі по угіддях: 0,0388 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Мигаленко Надії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Карбишева, 15-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Мигаленко Надії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:043:0023) по вул. Карбишева, 15-а  

загальною площею 0,0398 га (у тому числі по угіддях: 0,0398 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 Єрьоменко Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Єрьоменко Валентині Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:15:101:0042) по вул. Січовій, 11-а  

загальною площею 0,0279 га (у тому числі по угіддях: 0,0279 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Сушкет Аллі Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Гулого-Гуленка, 4  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Сушкет Аллі Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:27:207:0041) по пров. Гулого-Гуленка, 4  

загальною площею 0,0524 га (у тому числі по угіддях: 0,0524 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 5. Затвердити Коваль Анні Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Бобринецький шлях, 57 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Коваль Анні Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:43:365:0063) по вул. Бобринецький шлях, 57  

загальною площею 0,0657 га (у тому числі по угіддях: 0,0657 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Ігнатьєву Валентину Давидовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Херсонській, 34 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Ігнатьєву Валентину Давидовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:361:0077) по вул. Херсонській, 34  

загальною площею 0,0637 га (у тому числі по угіддях: 0,0637 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 Спіцькій Надії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Новоселівському, 1-в для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Спіцькій Надії Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:364:0029) по пров. Новоселівському, 1-в   

загальною площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 0,0603 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Підбіцькому Максиму Ігоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Юрія Краснокутського, 59 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Підбіцькому Максиму Ігоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:082:0071) по вул. Юрія 

Краснокутського, 59 загальною площею 0,0516 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0516 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

9. Затвердити Рибальченко Олені Антонівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Генерала Родимцева, 10 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Рибальченко Олені Антонівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:354:0022) по вул. Генерала 

Родимцева, 10 загальною площею 0,0578 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0578 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

10. Затвердити Споришу Віктору Івановичу  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Криворізькій, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Споришу Віктору Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:425:0030) по вул. Криворізькій, 5    

загальною площею 0,0996 га (у тому числі по угіддях: 0,0996 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 Паніотову Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Коцюбинського, 44 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Паніотову Олександру Олександровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000: ) по вул. Коцюбинського, 

44 загальною площею 0,0663 га (у тому числі по угіддях: 0,0663 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Федорову Віктору Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Гранітній, 66 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Федорову Віктору Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:348:0135) по вул. Гранітній, 66   

загальною площею 0,0647 га (у тому числі по угіддях: 0,0647 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Тімошенку Андрію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Воронцовській, 49-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Тімошенку Андрію Володимировичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:245:0058) по  

вул. Воронцовській, 49-а  загальною площею 0,0360 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0360 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

14. Затвердити Міхнюк Ніні Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Сугокліївській, 33-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Міхнюк Ніні Олександрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:421:0060) по  

вул. Сугокліївській, 33-а загальною площею 0,0942 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0942 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 Демеденко Тетяні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Балтійській, 24-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Демеденко Тетяні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:03:011:0011) по вул. Балтійській, 24-а   

загальною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Чорній Наталії Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Цілинній, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Чорній Наталії Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:418:0057) по вул. Цілинній, 4  загальною 

площею 0,0380 га (у тому числі по угіддях: 0,0380 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Бистрову Віталію Геннадійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Очаківській, 1-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Бистрову Віталію Геннадійовичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:425:0031) по вул. Очаківській, 1-а   

загальною площею 0,0895 га (у тому числі по угіддях: 0,0895 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Мельниченко Валентині Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Товариському, 2-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Мельниченко Валентині Миколаївні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:025:0030) по  

пров. Товариському, 2-а 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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19.  Затвердити Полтавцеву Володимиру Олексійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Середньому, 73  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Полтавцеву Володимиру Олексійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:371:0043) по  

пров.   загальною площею 0,0408  га (у тому числі по угіддях: 0,0408  га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Гринюковій Лідії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Нестерова, 20  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Гринюковій Лідії Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:25:156:0097) по пров. Нестерова, 20  

загальною площею 0,0747 га (у тому числі по угіддях: 0,0747 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. 

 22. 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 


