
 

 

 

 

 

 
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 11 червня 2019 року           № 2681 
 

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 50, 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) та проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Реві Жанні Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, що передається у власність по вул. Герцена, 6-а 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Реві Жанні Володимирівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:366:0064) по вул. Герцена, 6-а загальною 

площею 0,0726 га (у тому числі по угіддях: 0,0726 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Затвердити Драб Ользі Василівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Акмолінській, 77 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Драб Ользі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:384:0052) по вул. Акмолінській, 77  

загальною площею 0,0508 га (у тому числі по угіддях: 0,0508 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Мещаніній Марії Семенівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Прорізному, 26 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мещаніній Марії Семенівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:119:0061) по пров. Прорізному, 26   

загальною площею 0,0403 га (у тому числі по угіддях: 0,0403 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Байрамову Юрію Ахмедовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Павлова, 41 для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Байрамову Юрію Ахмедовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:152:0077) по вул. Павлова, 41  загальною 

площею 0,0599 га (у тому числі по угіддях: 0,0599 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

5. Затвердити Титовій Марії Антонівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Титовій Марії Антонівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:14:136:0100) по вул. Желябова, 33-а   

загальною площею 0,0394 га (у тому числі по угіддях: 0,0394 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Чуйкову Віктору Михайловичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Суворова, 53-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чуйкову Віктору Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:401:0043) по вул. Суворова, 53-а    

загальною площею 0,0474 га (у тому числі по угіддях: 0,0474 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Фарафонтовій Марії Василівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Фарафонтовій Марії Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:02:002:0493) по вул.  Мінській, 10 загальною 

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. 

8. Затвердити Вакулці Анжеліті Іванівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Донецькій, 71-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вакулці Анжеліті Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:160:0078) по вул. Донецькій, 71-а    

загальною площею 0,0284 га (у тому числі по угіддях: 0,0284 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Онищенку Андрію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Павлова, 34-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Онищенку Андрію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:152:0076) по вул. Павлова, 34-а  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 Галіцькому Олександру Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Холодноярській, 22/1 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Галіцькому Олександру Івановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:041:0034) по  

вул. Холодноярській, 22/1 загальною площею 0,0612 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0612 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

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 

Мосіна О.В.  
 

 

 

Міський голова                                А.РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 


