
ПРОЕКТ № 3215 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”__________ 2019 року                          № ______ 
 

Про внесення змін до рішень  

Міської ради міста Кропивницького 
 

Керуючись статтею144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України 

«Про землеустрій», статтею 12 Земельного кодексу України та розглянувши 

звернення Управління капітального будівництва міської ради міста 

Кропивницького, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 11.06.2019 року № 2590 «Про надання Управлінню капітального 

будівництва Міської ради міста Кропивницького дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, поз. 16», а саме: виключити слова «що перебувають у постійному 

користуванні. 

Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 року № 2690 «Про передачу Чуприні Р.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)», а саме: 

прізвище «Чуприні» замінити на прізвище «Чупріні». 

Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 27.11.2018 № 2081 “Про надання Брезгалову Л.О. дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній 

(вздовж огорожі ПАТ «Радій»)”, а саме слова “ вулиці та бульвари (включаючи 

тротуари), набережні, площі” замінити на слова “малоповерхова житлова 

забудова”. 

 

 

 

Міський голова                                         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
Володимир Пидорич 22 09 49 



 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2019 року            № 2590 
 

Про надання Управлінню капітального будівництва  

Міської ради міста Кропивницького  

дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Генерала Жадова, поз. 16 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України,  пунктом 34 статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 39, 93, 

122, 123, 134, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Податковим кодексом 

України, вимогами законів України “Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про Державний земельний кадастр”, 

розглянувши заяву Управління капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування по вул. Генерала Жадова, поз. 16 

орієнтовною площею 0,2000 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, що перебувають у постійному користуванні. 

 2. 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         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

Дар’я Корець 22 09 49 



 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 11 червня 2019 року                         № 2690 
 

Про передачу Чуприні Р.А. 

безоплатно у власність земельної  

ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 22, корп. 1) 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 81, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, 

законами України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень”, “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву 

Чуприни Р.А. та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, Міська рада міста Кропивницького 
  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Чуприні Роману Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,0024 га по  

вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1) для будівництва 

індивідуального гаража. 

2. Передати Чуприні Роману Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:37:329:0141) по вул. Героїв 

України (біля будинку № 22, корп. 1) загальною площею 0,0024 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0024 га – багатоповерхова забудова) для будівництва 

індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови, 

що перебувають у запасі. 

3. Чуприні Роману Анатолійовичу зареєструвати право на земельну 

ділянку, передану у власність, згідно з чинним законодавством України. 

4. 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           А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

Дар’я Корець 22 09 49 



 

 

УКРАЇНА 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 листопада 2018 року         № 2081 

 

Про надання Брезгалову Л.О. дозволу  

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Курганній (вздовж огорожі ПАТ «Радій») 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 93, 118, 121,  

122 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши звернення Брезгалова Л.О., Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати Брезгалову Леоніду Олександровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по  

вул. Курганній (вздовж огорожі ПАТ «Радій») для розміщення індивідуального 

гаража орієнтовною площею 0,0027 га (у тому числі по угіддях – вулиці та 

бульвари (включаючи тротуари), набережні, площі) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, що перебувають у запасі. 

2. 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 

 

 

 

 
Сесмій 22 09 49 



 

Доопрацьований 17.07.2019 

ПРОЕКТ № 3215 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”__________ 2019 року                          № ______ 
 

Про внесення змін до рішень  

Міської ради міста Кропивницького 
 

Керуючись статтею144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України 

«Про землеустрій», статтею 12 Земельного кодексу України та розглянувши 

звернення Управління капітального будівництва міської ради міста 

Кропивницького, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького 
від 11.06.2019 року № 2590 «Про надання Управлінню капітального 

будівництва Міської ради міста Кропивницького дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, поз. 16», а саме: виключити слова «що перебувають у постійному 
користуванні. 

Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 року № 2690 «Про передачу Чуприні Р.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)”, а саме: 

прізвище «Чуприні» замінити на прізвище «Чупріні». 

Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 27.11.2018 № 2081 “Про надання Брезгалову Л.О. дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній 

(вздовж огорожі ПАТ «Радій»)”, а саме слова “ вулиці та бульвари (включаючи 

тротуари), набережні, площі” замінити на слова “малоповерхова житлова 
забудова”. 

Внести зміни до пункту 30 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 07.05.2019 року № 2536 “Про передачу у спільну 

сумісну власність земельних ділянок”, а саме: по - батькові “Миколаївні” 

замінити на “Михайлівні”. 

Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 року № 2585 “Про передачу Бродському О.А. у власність  
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земельної ділянки по вул. Преображенській, 6”, а саме: адресу  

“по вул. Преображенській, 6” замінити на “ по вул. Преображенській, 6-б”. 

 

 

 

Міський голова                                         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Володимир Пидорич 22 09 49 



          

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від 07 травня 2019 року         № 2536 
 

Про передачу у спільну сумісну  

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, 89, 116, 

118, 121, 126 Земельного кодексу України та  розглянувши звернення громадян, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Сідловському Юрію Миколайовичу та Годунову Борису 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Лесі Українки, 9 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Сідловському Юрію Миколайовичу та Годунову Борису 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:27:194:0065) по вул. Лесі Українки, 9 

загальною площею 0,0554 га (у тому числі по угіддях: 0,0554 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Львівській, 40 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Кривоносову Ігорю Вікторовичу та Гандзюк  

Людмилі Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:007:0036) по вул. Львівській, 40 загальною 

площею 0,0591 га (у тому числі по угіддях: 0,0591 га – малоповерхова забудова) 

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

забудови. 

3. Затвердити Дольніковій Людмилі Петрівні та Маркєловій Тамарі 

Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по пров. Спаському, 84 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Дольніковій Людмилі Петрівні та Маркєловій  

Тамарі Петрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:24:278:0054) по пров. Спаському, 84 загальною 

площею 0,0375 га (у тому числі по угіддях: 0,0375 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

4. Затвердити Гросул Анастасії Василівні та Гросулу Віктору 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Руслана Слободянюка, 18-а для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гросул Анастасії Василівні та Гросулу Віктору 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:21:146:0072) по вул. Руслана Слободянюка, 18-а загальною 

площею 0,0362 га (у тому числі по угіддях: 0,0362 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

5. Затвердити Лук’яненко Інні Миколаївні та Катеринич Оксані 

Валеріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Пашутінській, 57-б для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Лук’яненко Інні Миколаївні та Катеринич Оксані Валеріївні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:36:270:0022) по вул. Пашутінській, 57-б загальною  

площею 0,0471 га (у тому числі по угіддях: 0,0471 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

6. Затвердити Чичкану Леоніду Станіславовичу, Чичкану Ярославу 

Леонідовичу та Карпенко Вероніці Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
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пров. Титова, 13 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чичкану Леоніду Станіславовичу, Чичкану Ярославу 

Леонідовичу та Карпенко Вероніці Леонідівні у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:023:0065) по  

пров. Титова, 13 загальною площею 0,0528 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0528 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Антоновій Оксані Костянтинівні та Царик Любові 

Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по пров. Обривному, 2/33 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Антоновій Оксані Костянтинівні та Царик Любові Олексіївні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:33:264:0051) по пров. Обривному, 2/33 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. 

8. Затвердити Купріянову Костянтину Вікторовичу та Покуц Ірині 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Новоселівській, 8 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Купріянову Костянтину Вікторовичу та Покуц Ірині 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:42:374:0029) по вул. Новоселівській, 8 загальною  

площею 0,0548 га (у тому числі по угіддях: 0,0548 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

9. Затвердити Назаренко Алевтині Сергіївні, Назаренку Олегу 

Олександровичу та Лялько Анні Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  

вул. Курганній, 12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Назаренко Алевтині Сергіївні, Назаренку Олегу 

Олександровичу та Лялько Анні Валеріївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:348:0150) по  

вул. Курганній, 12 загальною площею 0,0875 га (у тому числі по  
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угіддях: 0,0875 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Лобановій Ганні Карлівні та Дубовій Ларисі Карлівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Барвистій, 11 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лобановій Ганні Карлівні та Дубовій Ларисі  

Карлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:43:341:0061) по вул. Барвистій, 11 загальною  

площею 0,0480 га (у тому числі по угіддях: 0,0480 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

11. Затвердити Зубку Сергію Івановичу та Поліщук Міланії Іванівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по пров. Халтуріна, 31 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Зубку Сергію Івановичу та Поліщук Міланії Іванівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:397:0111) по пров. Халтуріна, 31 загальною  

площею 0,0688 га (у тому числі по угіддях: 0,0688 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

12. Затвердити Пришляк Людмилі Миколаївні, Щербині Наталії 

Миколаївні, Шмєльову Ігорю Миколайовичу, Шмельовій Олені Дмитрівні та 

Шмельову Віталію Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

передається у спільну сумісну власність по  

вул. Кропивницького, 127 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пришляк Людмилі Миколаївні, Щербині Наталії Миколаївні, 

Шмєльову Ігорю Миколайовичу, Шмельовій Олені Дмитрівні та Шмельову 

Віталію Миколайовичу у спільну сумісну власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:291:0059) по  

вул. Кропивницького, 127 загальною площею 0,0561 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0561 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Моцній Людмилі Іванівні та Платонову Валерію 

Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
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спільну сумісну власність по вул. Курганній, 60/20 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Моцній Людмилі Іванівні та Платонову Валерію Михайловичу 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:46:362:0110) по вул. Курганній, 60/20 загальною  

площею 0,1641 га (у тому числі по угіддях: 0,1641 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

передається у спільну сумісну власність по вул. Кропивницького, 170/35 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шікіті Оксані Анатоліївні, Шікіті Миколі Сергійовичу та 

Щербатюк Олені Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:36:310:0047) по вул. Кропивницького, 170/35 

загальною площею 0,0497 га (у тому числі по угіддях: 0,0497 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Янкул Вірі Миколаївні та Зюбановій Ніні Василівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Фортечній, 32 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Янкул Вірі Миколаївні та Зюбановій Ніні  

Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:39:315:0126) по вул. Фортечній, 32 загальною  

площею 0,0928 га (у тому числі по угіддях: 0,0928 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

16. Затвердити Шиптенку Олександру Станіславовичу та Сотніченко 

Галині Трохимівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Івана Олінського, 72 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Шиптенку Олександру Станіславовичу та Сотніченко Галині 

Трохимівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:34:224:0082) по вул. Івана Олінського, 72 загальною  

площею 0,1271 га (у тому числі по угіддях: 0,1271 га – малоповерхова забудова) 

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

забудови. 

17. Затвердити Ковтун Галині Юхимівні, Ковтуну Сергію Валентиновичу 

та Слоквенко Наталії Валентинівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  

вул. Мінській, 145 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ковтун Галині Юхимівні, Ковтуну Сергію Валентиновичу та 

Слоквенко Наталії Валентинівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:02:009:0214) по вул. Мінській, 145 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. 

18. Затвердити Артеменко Людмилі Олександрівні та Артеменку Юрію 

Федоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Таврійській, 5 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Артеменко Людмилі Олександрівні та Артеменку Юрію 

Федоровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:42:339:0048) по вул. Таврійській, 5 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. 

19. Затвердити Коваленко Ганні Іванівні та Коваленку Василю Івановичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по пров. Пішому, 2-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коваленко Ганні Іванівні та Коваленку Василю Івановичу у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:24:191:0051) по пров. Пішому, 2-а загальною  

площею 0,0947 га (у тому числі по угіддях: 0,0947 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

20. Затвердити Замуленку Віктору Юрійовичу та Коваленко Людмилі 

Юріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по пров. Балківському, 28 для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Замуленку Віктору Юрійовичу та Коваленко Людмилі Юріївні 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:38:313:0032) по пров. Балківському, 28 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. 

21. Затвердити Максименку Івану Миколайовичу та Лисенко Ларисі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Мелітопольській, 23 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Максименку Івану Миколайовичу та Лисенко Ларисі 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:04:007:0044) по вул. Мелітопольській, 23 загальною  

площею 0,0615 га (у тому числі по угіддях: 0,0615 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

22. Затвердити Карєвій Ірині Олександрівні та Безуглій Тетяні Юріївні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Херсонській, 104 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Карєвій Ірині Олександрівні та Безуглій Тетяні Юріївні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:45:394:0077) по вул. Херсонській, 104  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. 

23. Затвердити Лучкову Євгенію Петровичу та Лучкову Дмитру 

Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Олексія Єгорова, 68 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Лучкову Євгенію Петровичу та Лучкову Дмитру Петровичу у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:28:240:0046) по вул. Олексія Єгорова, 68 загальною  

площею 0,1782 га (у тому числі по угіддях: 0,1782 га – малоповерхова забудова) 

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

забудови. 

24. Затвердити Несен Ангеліні Михайлівні, Брюховецькій Ользі 

Семенівні, Стрельченко Ользі Борисівні, Чухрію Сергію Володимировичу, 

Гордовій Ірині Володимирівні та Косарєвій Іванні Віталіївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Садовій, 59/24 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Несен Ангеліні Михайлівні, Брюховецькій  

Ользі Семенівні, Стрельченко Ользі Борисівні, Чухрію Сергію 

Володимировичу, Гордовій Ірині Володимирівні та Косарєвій Іванні Віталіївні 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:39:338:0205) по вул. Садовій, 59/24 загальною  

площею 0,0902 га (у тому числі по угіддях: 0,0902 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

25. Затвердити Гончар Тетяні Анатоліївні та Кобцю Сергію Федоровичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Першотравневій, 26 для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гончар Тетяні Анатоліївні та Кобцю Сергію Федоровичу у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:17:120:0072) по вул. Першотравневій, 26 загальною  

площею 0,0864 га (у тому числі по угіддях: 0,0864 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

26. Затвердити Івашковській Валентині Макарівні та Івашковському 

Олександру Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

передається у спільну сумісну власність по вул. Юрія Краснокутського, 78 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Івашковській Валентині Макарівні та Івашковському 

Олександру Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:080:0103) по вул. Юрія Краснокутського, 78 

загальною площею 0,0528 га (у тому числі по угіддях: 0,0528 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Руткевич Ірині Вікторівні та Пилипенку Олексію 

Федоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
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(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Генерала Шумілова, 44-а для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Руткевич Ірині Вікторівні та Пилипенку Олексію  

Федоровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:351:0109) по вул. Генерала Шумілова, 44-а загальною 

площею 0,0280 га (у тому числі по угіддях: 0,0280 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

28. Затвердити Козачінській Олені Валеріївні, Біньковському Віталію 

Миколайовичу, Руденку Григорію Павловичу та Момот Наталії Григорівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Карусельній, 44 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Козачінській Олені Валеріївні, Біньковському Віталію 

Миколайовичу, Руденку Григорію Павловичу та Момот Наталії  

Григорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:362:0103) по вул. Карусельній, 44 загальною  

площею 0,1630 га (у тому числі по угіддях: 0,1630 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

29. Затвердити Лисиченко Світлані Петрівні та Нєдєлько Людмилі 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по пров. Веселому, 3 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Лисиченко Світлані Петрівні та Нєдєлько Людмилі Василівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:42:370:0062) по пров. Веселому, 3 загальною  

площею 0,0612 га (у тому числі по угіддях: 0,0612 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

30. Затвердити Іванченку Миколі Григоровичу, Іванченко Ніні 

Миколаївні та Іванченко Юлії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  

вул. Ярославській, 93 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Іванченку Миколі Григоровичу, Іванченко Ніні Миколаївні та 

Іванченко Юлії Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:111:0043) по вул. Ярославській, 93 

загальною площею 0,0680 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0680 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

31. Затвердити Чумак Анні Сергіївні, Репіч Ніні Миколаївні та Репіч 

Аллі Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Микитенка, 33-а для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Чумак Анні Сергіївні, Репіч Ніні Миколаївні та Репіч Аллі 

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:48:421:0071) по вул. Микитенка, 33-а загальною  

площею 0,0502 га (у тому числі по угіддях: 0,0502 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

32. Затвердити Труфановій Тетяні Іванівні та Берешко Ользі 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по пров. Мініна, 1/6 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Труфановій Тетяні Іванівні та Берешко Ользі  

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:34:266:0053) по пров. Мініна, 1/6 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. 

33. Затвердити Богуненко Світлані Леонідівні та Богуненко Ніні 

Тихонівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по пров. Запорозькому, 3 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Богуненко Світлані Леонідівні та Богуненко Ніні Тихонівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:24:191:0050) по пров. Запорозькому, 3 загальною  

площею 0,0578 га (у тому числі по угіддях: 0,0578 га – малоповерхова забудова) 

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

забудови. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

35. 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 



 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 11 червня 2019 року              № 2585 
 

Про передачу Бродському О.А. 

безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 6 
 

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 Закону України “Про землеустрій”, 

статтями 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяву Бродського О.А., 

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити  Бродському Олександру Абрамовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 

0,0030 га по вул. Преображенській, 6 для будівництва індивідуального гаража. 

2. Передати Бродському Олександру Абрамовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:29:272:0093) по                                   

вул. Преображенській, 6 загальною площею 0,0030 га (у тому числі по угіддях: 

0,0030 га – багатоповерхова забудова) для будівництва індивідуального гаража 

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Бродському Олександру Абрамовичу зареєструвати право власності на 

земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України. 

4. 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 
 

 
 

Володимир Пидорич 22 09 49 



Доопрацьований 29.07.2019 

ПРОЕКТ № 3215 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”__________ 2019 року                          № ______ 
 

Про внесення змін до рішень  

Міської ради міста Кропивницького 
 

Керуючись статтею144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України 

«Про землеустрій», статтею 12 Земельного кодексу України та розглянувши 

звернення Управління капітального будівництва міської ради міста 

Кропивницького, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 11.06.2019 року № 2590 «Про надання Управлінню капітального 

будівництва Міської ради міста Кропивницького дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, поз. 16», а саме: виключити слова «що перебувають у постійному 

користуванні. 

Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 року № 2690 «Про передачу Чуприні Р.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)”, а саме: 

прізвище «Чуприні» замінити на прізвище «Чупріні». 

Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 27.11.2018 № 2081 “Про надання Брезгалову Л.О. дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній 

(вздовж огорожі ПАТ «Радій»)”, а саме слова “ вулиці та бульвари (включаючи 

тротуари), набережні, площі” замінити на слова “малоповерхова житлова 

забудова”. 

Внести зміни до пункту 30 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 07.05.2019 року № 2536 “Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок”, а саме: по - батькові “Миколаївні” замінити на 

“Михайлівні”. 

Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 року № 2585 “Про передачу Бродському О.А. у власність  
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земельної ділянки по вул. Преображенській, 6”, а саме: адресу  

“по вул. Преображенській, 6” замінити на “ по вул. Преображенській, 6-б”. 

Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 07.02.2019 року № 2356 «Про надання  

Тригорлому С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою шодо 

відведення земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля буд. № 55)», а 

саме замінити слова «землі загального користування» на слова 

«багатоповерхова житлова забудова». 

 

 

 

Міський голова                                         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Володимир Пидорич 22 09 49 
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