
ПРОЕКТ № 3227   

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від “___”_________  2019 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, 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 міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Колєчкіній Антоніні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Коцюбинського, 40 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Колєчкіній Антоніні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:120:0074) по вул. Коцюбинського, 40 

загальною площею 0,0701 га (у тому числі по угіддях: 0,0701 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Шевченко Ганні Анатоліївні та Гончаренко Світлані 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Акимівському, 43 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шевченко Ганні Анатоліївні та Гончаренко Світлані 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:45:361:0081) по пров. Акимівському, 43 загальною  

площею 0,0684 га (у тому числі по угіддях: 0,0684 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
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3. Затвердити Рудік Ларисі Олегівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну часткову власність по  

вул. Володимирській, 73 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рудік Ларисі Олегівні у спільну часткову власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:110:0046) по  

вул. Володимирська, 73, що складає 7/25 частину від загальної площі 0,0704 га, 

(у тому числі по угіддях: 0,0704 га – землі малоповерхова забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  

4. Затвердити Полтавчук Ганні Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Київській, 29 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Полтавчук Ганні Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:23:164:0030) по вул. Київській, 29 загальною 

площею 0,0412 га (у тому числі по угіддях: 0,0  га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

5. Затвердити Іванченку Всеволоду Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Тамбовській, 18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Іванченку Всеволоду Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:330:0024) по вул. Тамбовській, 18  

загальною площею 0,0480 га (у тому числі по угіддях: 0,0480 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Бурлаці Юрію Сергійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Гулака-Артемовського, 26 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бурлаці Юрію Сергійовичу у власність земельну  

ділянку (кадастровий номер 3510100000:43:396:0097) по  

пров. Гулака-Артемовського, 26 загальною площею 0,0717 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0717 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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7. Затвердити Ковальовій Галині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Луганській, 27-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ковальовій Галині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:409:0066) по вул. Луганській, 27-а  

загальною площею 0,0715 га (у тому числі по угіддях: 0,0715 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Буніну Дмитру Юрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Фісановича, 65 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Буніну Дмитру Юрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:43:345:0036) по вул. Фісановича, 65 загальною 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

9. Затвердити Прохоровій Лідії Миколаївні та Прохоровій Лілії 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Баженова, 42 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Прохоровій Лідії Миколаївні та Прохоровій Лілії Вікторівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:40:328:0036) по вул. Баженова, 42 загальною площею 0,0416 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0416 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

10. Затвердити Грош Ірині Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олександра Олеся, 76 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Грош Ірині Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:14:136:0089) по вул. Олександра Олеся, 76 

загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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11. Затвердити Марчуку Віктору Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Товариському, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Марчуку Віктору Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:025:0033) по пров. Товариському, 11   

загальною площею 0,0988 га (у тому числі по угіддях: 0,0988 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Лапшовій Ірині Геннадіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Червоногірській, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лапшовій Ірині Геннадіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:043:0029) по вул. Червоногірській, 13 

загальною площею 0,0782 га (у тому числі по угіддях: 0,0782 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Маніті Наталії Андріївні, Манті Михайлу Васильовичу та  

Гевелу Володимиру Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Сергія Хрипунова, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Маніті Наталії Андріївні, Манті Михайлу Васильовичу та  

Гевелу Володимиру Петровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:421:0074) по вул. Сергія Хрипунова, 10 

загальною площею 0,0516 га (у тому числі по угіддях: 0,0516 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Дивульській Олені Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Водозборному, 42 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дивульській Олені Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:13:0034) по пров. Водозборному, 42 загальною 

площею 0,0316 га (у тому числі по угіддях: 0,0316 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
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15. Затвердити Ткач Інні Миколаївні та Ткачу Юрію Петровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Чкалова, 3 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ткач Інні Миколаївні та Ткачу Юрію Петровичу у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:27:194:0069) по вул. Чкалова, 3 загальною площею 0,0530 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0530 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Кас’янову Миколі Яковичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Маріупольському 4-у, 8  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кас’янову Миколі Яковичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:438:0057) по пров. Маріупольському 4-у, 8  

загальною площею 0,0425 га (у тому числі по угіддях: 0,0425 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Стратовій Лідії Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Яновського, 86 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стратовій Лідії Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:39:334:0074) по вул. Яновського, 86 загальною 

площею 0,0418 га (у тому числі по угіддях: 0,0418 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

18. Затвердити Євдокімову Олександру Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Хмельницького, 72 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Євдокімову Олександру Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:049:0163) по вул. Богдана 

Хмельницького, 72 загальною площею 0,1000 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

19. Затвердити Погонцевій Аллі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по пров. Ананіївському, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Погонцевій Аллі Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:206:0036) по пров. Ананіївський, 13  

загальною площею 0,0678 га (у тому числі по угіддях: 0,0678 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Капатілову Івану Борисовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ярославській, 41/37 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Капатілову Івану Борисовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:091:0076) по вул. Ярославській, 41/37  

загальною площею 0,0679 га (у тому числі по угіддях: 0,0679 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Цельнику Миколі Миколайовичу та Цельник Людмилі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Криворізькій, 18 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Цельнику Миколі Миколайовичу та Цельник Людмилі 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:48:424:0065) по вул. Криворізькій, 18 загальною площею  

0,0554 га (у тому числі по угіддях: 0,0554 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

22. Затвердити Чабаненку Ігорю Юрійовичу та Рогатинській Анастасії 

Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Павлова, 42-б для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Чабаненку Ігорю Юрійовичу та Рогатинській Анастасії 

Михайлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:21:152:0073) по вул. Павлова, 42-б загальною площею 0,0406 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0406 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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23. Затвердити Ануфрієву Ігорю Павловичу та Ануфрієвій Валентині 

Кімівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Менделєєва, 76 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ануфрієву Ігорю Павловичу та Ануфрієвій Валентині Кімівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:19:149:0059) по вул. Менделєєва, 76 загальною площею 0,0624 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0624 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

24. Затвердити Кропліс Ксенії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Виговського, 41-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кропліс Ксенії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:056:0105) по вул. Івана Виговського, 41-а   

загальною площею 0,0441 га (у тому числі по угіддях: 0,0441 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Гурницькій Світлані Богданівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Леваневського, 10-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гурницькій Світлані Богданівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:071:0078) по вул. Леваневського, 10-а 

загальною площею 0,0350 га (у тому числі по угіддях: 0,0350 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Храпаченко Ніні Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Першотравневій, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Храпаченко Ніні Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:108:0091) по вул. Першотравневій, 9 

загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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27. Затвердити Донцову Олександру Федоровичу та Донцову Юрію 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Кишинівській, 37/22 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Донцову Олександру Федоровичу та Донцову Юрію 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:42:360:0050) по вул. Кишинівській, 37/22 загальною площею 

0,0342 га (у тому числі по угіддях: 0,0342 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

28. Затвердити Підгорному Віктору Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Володимирській, 83-а  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Підгорному Віктору Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:127:0041) по вул. Володимирській, 83-а 

загальною площею 0,0321 га (у тому числі по угіддях: 0,0321 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Акімовій Наталії Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Мініна, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Акімовій Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:266:0042) по пров. Мініна, 6 загальною 

площею 0,0998 га (у тому числі по угіддях: 0,0998 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

30. Затвердити Іванюку Віктору Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Грушевського, 2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Іванюку Віктору Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:50:435:0049) по вул. Грушевського, 2  

загальною площею 0,0966 га (у тому числі по угіддях: 0,0966 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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31. Затвердити Тимофєєву Юрію Сергійовичу та Тимофєєву Олександру 

Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Тимофєєву Юрію Сергійовичу та Тимофєєву Олександру 

Сергійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:04:041:0035) по вул. Делегатській, 5 загальною площею 0,0750 га (у 

тому числі по угіддях: 0,750 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

32. Затвердити Жуковій Ірині Миколаївні, Биковцю Олегу Вікторовичу 

та Мартиросян Ріпсіме Артурівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Олексія Єгорова, 102/2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Жуковій Ірині Миколаївні, Биковцю Олегу Вікторовичу та 

Мартиросян Ріпсіме Артурівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:31:236:0022) по вул. Олексія Єгорова, 102/2 

загальною площею 0,1455 га (у тому числі по угіддях: 0,1455 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

33. Припинити Жабіну Валерію Васильовичу право постійного 

користування на 27/50 частини земельної ділянки (Державний акт на право 

постійного користування землею серії КР № 00000285 зареєстрований в Книзі 

записів реєстрації державних актів на право постійного користування  

землею 04.09.2001 за № 1532) загальною площею 0,1075 га (1075,2 кв.м), 

виданий на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 22.05.2001 № 948 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по пров. Нестерова, 14. 

Затвердити Жабіну Валерію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Нестерова, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Жабіну Валерію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:25:156:0107) по пров. Нестерова, 14 загальною 

площею 0,0581 га (у тому числі по угіддях: 0,0581 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

34. Затвердити Овеченку Валерію Олександровичу та Залізняк Надії  

Миколаївні 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. Фортечній, 6 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Овеченку Валерію Олександровичу та Залізняк Надії  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:39:315:0128) по вул. Фортечній, 6 загальною площею 0,1000 га  

(у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

35. Затвердити Савельєву Вадиму Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Залізнична 2-а, 58  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Савельєву Вадиму Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:13:093:0088) по вул. Залізнична 2-а, 58  

загальною площею 0,0970 га (у тому числі по угіддях: 0,0970 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

36. Затвердити Поліську Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Калузькій, 24 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Поліську Олександру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:336:0052) по вул. Калузькій, 24 

загальною площею 0,0441 га (у тому числі по угіддях: 0,0441 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

37. Затвердити Залевській Олександрі Василівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Вишневому, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Залевській Олександрі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:361:0080) по пров. Вишневому, 11  

загальною площею 0,0501 га (у тому числі по угіддях: 0,0501 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

38. Затвердити Козир Лілії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Суворова, 17 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Козир лілії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:391:0229) по вул. Суворова, 17 загальною 

площею 0,0342 га (у тому числі по угіддях: 0,0342 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

39. Затвердити Кравченку Володимиру Григоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Світлій, 108/63 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кравченку Володимиру Григоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:294:0012) по вул. Світлій, 108/63 

загальною площею 0,0795 га (у тому числі по угіддях: 0,0795 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

40. Затвердити Андросовій Аллі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Павлова, 36 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Андросовій Аллі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:152:0078) по вул. Павлова, 36 загальною 

площею 0,0557 га (у тому числі по угіддях: 0,0557 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

41. Затвердити Терещенку Анатолію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Гранітному, 12 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Терещенку Анатолію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:334:0075) по пров. Гранітному, 12 

загальною площею 0,0509 га (у тому числі по угіддях: 0,0509 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Федоровій Ользі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Суворова, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  



 
 

12   

Передати Федоровій Ользі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:380:0084) по пров. Суворова, 6 загальною 

площею 0,0381 га (у тому числі по угіддях: 0,0381 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

43. Затвердити Проці Олександру Михайловичу та Пушкарській Віталіні 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Кропивницького, 54 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Проці Олександру Михайловичу та Пушкарській Віталіні 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:28:209:0074) по вул. Кропивницького, 54 загальною площею  

0,0862 га (у тому числі по угіддях: 0,0862 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

44. Затвердити Панченку Дмитру Анатолійовичу, Водоп’яновій Вікторії 

Анатоліївні та Жушман Ларисі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Омській, 2-

в для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Панченку Дмитру Анатолійовичу, Водоп’яновій Вікторії 

Анатоліївні та Жушман Ларисі Володимирівні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:391:0230) по  

вул. Омській, 2-в загальною площею 0,0992 га (у тому числі по угіддях:  

0,0992 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

45. Затвердити Ковбасюку Петру Івановичу та Диновському Олегу 

Віталійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Олександра Матросова, 25 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ковбасюку Петру Івановичу та Диновському Олегу 

Віталійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:24:196:0068) по пров. Олександра Матросова, 25 загальною 

площею 0,0445 га (у тому числі по угіддях: 0,0445 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
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46. Затвердити Мачеристову Глібу Євгенійовичу та Черниш Олександрі 

Костянтинівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Володимирській, 61/18 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Мачеристову Глібу Євгенійовичу та Черниш Олександрі 

Костянтинівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:11:098:0083) по вул. Володимирській, 61/18 загальною 

площею 0,0696 га (у тому числі по угіддях: 0,0696 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

47. Затвердити Іващуку Віктору Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Шкільній, 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Іващуку Віктору Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:424:0064) по вул. Шкільній, 17 загальною 

площею 0,0953 га (у тому числі по угіддях: 0,0953 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

48. Затвердити Чудній Юлії Юріївні та Павленко Анастасії Миколаївні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Василя Нікітіна, 86 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Чудній Юлії Юріївні та Павленко Анастасії Миколаївні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:14:130:0036) по вул. Василя Нікітіна, 86 загальною площею  

0,0808 га (у тому числі по угіддях: 0,0808 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

49. Затвердити Чудній Юлії Юріївні та Павленко Анастасії Миколаївні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Василя Нікітіна, 86 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Чудній Юлії Юріївні та Павленко Анастасії Миколаївні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:14:130:0036) по вул. Василя Нікітіна, 86 загальною площею  

0,0808 га (у тому числі по угіддях: 0,0808 га – малоповерхова забудова) для 

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

забудови. 

50. Затвердити Гриценко Олені Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Байкальській, 89 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гриценко Олені Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:384:0053) по вул. Байкальській, 89  

загальною площею 0,0482 га (у тому числі по угіддях: 0,0482 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

51. Затвердити Балановській Людмилі Дмитрівні, Незамаю Василю 

Володимировичу та Кардаш Людмилі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Покровській, 25 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Балановській Людмилі Дмитрівні, Незамаю Василю 

Володимировичу та Кардаш Людмилі Олександрівні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:310:0049) по 

вул. Покровській, 25 загальною площею 0,0880 га (у тому числі по угіддях: 

0,0880 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

52. Затвердити Шаповаловій Олені Ігорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Гоголя, 114-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шаповаловій Олені Ігорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:36:289:0106) по вул. Гоголя, 114-а загальною 

площею 0,0210 га (у тому числі по угіддях: 0,0210 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

53. Затвердити Хайнацькому Петру Романовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 96 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хайнацькому Петру Романовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:415:0023) по вул. Прирічній, 96 загальною 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 

54. Затвердити Кравченко Марії Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ольвіопольській, 20 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кравченко Марії Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:380:0083) по вул. Ольвіопольській, 20  

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

55. Затвердити Горбуновій Катерині Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Пляжній, 47 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Горбуновій Катерині Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:077:0108) по вул. Пляжній, 47 загальною 

площею 0,0634 га (у тому числі по угіддях: 0,0634 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

56. Затвердити Бардіж Людмилі Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олега Паршутіна, 1-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бардіж Людмилі Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:19:168:0012) по вул. Олега Паршутіна, 1-а  

загальною площею 0,0693 га (у тому числі по угіддях: 0,0693 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

57. Затвердити Куць Галині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ціолковського, 26-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Куць Галині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:073:064) по вул. Ціолковського, 26-а   

загальною площею 0,0620 га (у тому числі по угіддях: 0,0620 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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58. Затвердити Тимошенко Валентині Василівні, Тимошенку Сергію 

Леонідовичу та Жако Наталі Леонідівні технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Кишинівській, 

43 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тимошенко Валентині Василівні, Тимошенку Сергію 

Леонідовичу та Жако Наталі Леонідівні у спільну сумісну власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:367:0059) по  

вул. Кишинівській, 43 загальною площею 0,0364 га (у тому числі по угіддях: 

0,0364 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

59. Затвердити Попік Людмилі Григорівні та Ухаліній Галині Іванівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Лісопарковій, 23 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Попік Людмилі Григорівні та Ухаліній Галині Іванівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:11:062:0148) по вул. Лісопарковій, 23 загальною площею 0,0707 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0707 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

61. 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                            Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 22 09 49 



Доопрацьовано 26.07.2019 

ПРОЕКТ № 3227   

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від “___”_________  2019 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, 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 міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Колєчкіній Антоніні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Коцюбинського, 40 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Колєчкіній Антоніні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:120:0074) по вул. Коцюбинського, 40 

загальною площею 0,0701 га (у тому числі по угіддях: 0,0701 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Шевченко Ганні Анатоліївні та Гончаренко Світлані 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Акимівському, 43 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шевченко Ганні Анатоліївні та Гончаренко Світлані 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:45:361:0081) по пров. Акимівському, 43 загальною  

площею 0,0684 га (у тому числі по угіддях: 0,0684 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
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3. Затвердити Рудік Ларисі Олегівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну часткову власність по  

вул. Володимирській, 73 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рудік Ларисі Олегівні у спільну часткову власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:110:0046) по  

вул. Володимирська, 73, що складає 7/25 частину від загальної площі 0,0704 га, 

(у тому числі по угіддях: 0,0704 га – землі малоповерхова забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  

4. Затвердити Полтавчук Ганні Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Київській, 29 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Полтавчук Ганні Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:23:164:0030) по вул. Київській, 29 загальною 

площею 0,0412 га (у тому числі по угіддях: 0,0  га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

5. Затвердити Іванченку Всеволоду Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Тамбовській, 18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Іванченку Всеволоду Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:330:0024) по вул. Тамбовській, 18  

загальною площею 0,0480 га (у тому числі по угіддях: 0,0480 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Бурлаці Юрію Сергійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Гулака-Артемовського, 26 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бурлаці Юрію Сергійовичу у власність земельну  

ділянку (кадастровий номер 3510100000:43:396:0097) по  

пров. Гулака-Артемовського, 26 загальною площею 0,0717 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0717 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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7. Затвердити Ковальовій Галині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Луганській, 27-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ковальовій Галині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:409:0066) по вул. Луганській, 27-а  

загальною площею 0,0715 га (у тому числі по угіддях: 0,0715 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Буніну Дмитру Юрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Фісановича, 65 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Буніну Дмитру Юрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:43:345:0036) по вул. Фісановича, 65 загальною 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

9. Затвердити Прохоровій Лідії Миколаївні та Прохоровій Лілії 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Баженова, 42 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Прохоровій Лідії Миколаївні та Прохоровій Лілії Вікторівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:40:328:0036) по вул. Баженова, 42 загальною площею 0,0416 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0416 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

10. Затвердити Грош Ірині Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олександра Олеся, 76 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Грош Ірині Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:14:136:0089) по вул. Олександра Олеся, 76 

загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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11. Затвердити Марчуку Віктору Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Товариському, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Марчуку Віктору Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:025:0033) по пров. Товариському, 11   

загальною площею 0,0988 га (у тому числі по угіддях: 0,0988 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Лапшовій Ірині Геннадіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Червоногірській, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лапшовій Ірині Геннадіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:043:0029) по вул. Червоногірській, 13 

загальною площею 0,0782 га (у тому числі по угіддях: 0,0782 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Маніті Наталії Андріївні, Маніті Михайлу Васильовичу 

та  Гевелу Володимиру Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Сергія Хрипунова, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Маніті Наталії Андріївні, Маніті Михайлу Васильовичу та  

Гевелу Володимиру Петровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:421:0074) по вул. Сергія Хрипунова, 10 

загальною площею 0,0516 га (у тому числі по угіддях: 0,0516 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Дивульській Олені Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Водозбірному, 42 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дивульській Олені Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:13:0034) по пров. Водозбірному, 42 загальною 

площею 0,0316 га (у тому числі по угіддях: 0,0316 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
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15. Затвердити Ткач Інні Миколаївні та Ткачу Юрію Петровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Чкалова, 3 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ткач Інні Миколаївні та Ткачу Юрію Петровичу у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:27:194:0069) по вул. Чкалова, 3 загальною площею 0,0530 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0530 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Кас’янову Миколі Яковичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Маріупольському 4-у, 8  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кас’янову Миколі Яковичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:438:0057) по пров. Маріупольському 4-у, 8  

загальною площею 0,0425 га (у тому числі по угіддях: 0,0425 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Стратовій Лідії Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Яновського, 86 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стратовій Лідії Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:39:334:0074) по вул. Яновського, 86 загальною 

площею 0,0418 га (у тому числі по угіддях: 0,0418 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

18. Затвердити Євдокімову Олександру Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Хмельницького, 72 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Євдокімову Олександру Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:049:0163) по вул. Богдана 

Хмельницького, 72 загальною площею 0,1000 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

19. Затвердити Погонцевій Аллі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по пров. Ананіївському, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Погонцевій Аллі Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:206:0036) по пров. Ананіївський, 13  

загальною площею 0,0678 га (у тому числі по угіддях: 0,0678 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Капатілову Івану Борисовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ярославській, 41/37 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Капатілову Івану Борисовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:091:0076) по вул. Ярославській, 41/37  

загальною площею 0,0679 га (у тому числі по угіддях: 0,0679 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Цельнику Миколі Миколайовичу та Цельник Людмилі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Криворізькій, 18 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Цельнику Миколі Миколайовичу та Цельник Людмилі 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:48:424:0065) по вул. Криворізькій, 18 загальною площею  

0,0554 га (у тому числі по угіддях: 0,0554 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

22. Затвердити Чабаненку Ігорю Юрійовичу та Рогатинській Анастасії 

Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Павлова, 42-б для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Чабаненку Ігорю Юрійовичу та Рогатинській Анастасії 

Михайлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:21:152:0073) по вул. Павлова, 42-б загальною площею 0,0406 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0406 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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23. Затвердити Ануфрієву Ігорю Павловичу та Ануфрієвій Валентині 

Кімівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Менделєєва, 76 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ануфрієву Ігорю Павловичу та Ануфрієвій Валентині Кімівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:19:149:0059) по вул. Менделєєва, 76 загальною площею 0,0624 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0624 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

24. Затвердити Кропліс Ксенії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Виговського, 41-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кропліс Ксенії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:056:0105) по вул. Івана Виговського, 41-а   

загальною площею 0,0441 га (у тому числі по угіддях: 0,0441 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Гурницькій Світлані Богданівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Леваневського, 10-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гурницькій Світлані Богданівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:071:0078) по вул. Леваневського, 10-а 

загальною площею 0,0350 га (у тому числі по угіддях: 0,0350 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Храпаченко Ніні Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Першотравневій, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Храпаченко Ніні Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:108:0091) по вул. Першотравневій, 9 

загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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27. Затвердити Донцову Олександру Федоровичу та Донцову Юрію 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Кишинівській, 37/22 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Донцову Олександру Федоровичу та Донцову Юрію 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:42:360:0050) по вул. Кишинівській, 37/22 загальною площею 

0,0342 га (у тому числі по угіддях: 0,0342 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

28. Затвердити Підгорному Віктору Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Володимирській, 83-а  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Підгорному Віктору Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:127:0041) по вул. Володимирській, 83-а 

загальною площею 0,0321 га (у тому числі по угіддях: 0,0321 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Акімовій Наталії Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Мініна, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Акімовій Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:266:0042) по пров. Мініна, 6 загальною 

площею 0,0998 га (у тому числі по угіддях: 0,0998 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

30. Затвердити Іванюку Віктору Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Грушевського, 2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Іванюку Віктору Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:50:435:0049) по вул. Грушевського, 2  

загальною площею 0,0966 га (у тому числі по угіддях: 0,0966 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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31. Затвердити Тимофєєву Юрію Сергійовичу та Тимофєєву Олександру 

Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Тимофєєву Юрію Сергійовичу та Тимофєєву Олександру 

Сергійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:04:041:0035) по вул. Делегатській, 5 загальною площею 0,0750 га (у 

тому числі по угіддях: 0,750 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

32. Затвердити Жуковій Ірині Миколаївні, Биковцю Олегу Вікторовичу 

та Мартиросян Ріпсіме Артурівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Олексія Єгорова, 102/2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Жуковій Ірині Миколаївні, Биковцю Олегу Вікторовичу та 

Мартиросян Ріпсіме Артурівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:31:236:0022) по вул. Олексія Єгорова, 102/2 

загальною площею 0,1455 га (у тому числі по угіддях: 0,1455 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

33. Припинити Жабіну Валерію Васильовичу право постійного 

користування на 27/50 частини земельної ділянки (Державний акт на право 

постійного користування землею серії КР № 00000285 зареєстрований в Книзі 

записів реєстрації державних актів на право постійного користування  

землею 04.09.2001 за № 1532) загальною площею 0,1075 га (1075,2 кв.м), 

виданий на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 22.05.2001 № 948 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по пров. Нестерова, 14. 

Затвердити Жабіну Валерію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Нестерова, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Жабіну Валерію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:25:156:0107) по пров. Нестерова, 14 загальною 

площею 0,0581 га (у тому числі по угіддях: 0,0581 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

34. Затвердити Овеченку Валерію Олександровичу та Залізняк Надії  

Миколаївні 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. Фортечній, 6 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Овеченку Валерію Олександровичу та Залізняк Надії  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:39:315:0128) по вул. Фортечній, 6 загальною площею 0,1000 га  

(у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

35. Затвердити Савельєву Вадиму Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Залізнична 2-а, 58  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Савельєву Вадиму Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:13:093:0088) по вул. Залізнична 2-а, 58  

загальною площею 0,0970 га (у тому числі по угіддях: 0,0970 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

36. Затвердити Поліську Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Калузькій, 24 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Поліську Олександру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:336:0052) по вул. Калузькій, 24 

загальною площею 0,0441 га (у тому числі по угіддях: 0,0441 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

37. Затвердити Залевській Олександрі Василівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Вишневому, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Залевській Олександрі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:361:0080) по пров. Вишневому, 11  

загальною площею 0,0501 га (у тому числі по угіддях: 0,0501 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

38. Затвердити Козир Лілії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Суворова, 17 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Козир лілії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:391:0229) по вул. Суворова, 17 загальною 

площею 0,0342 га (у тому числі по угіддях: 0,0342 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

39. Затвердити Кравченку Володимиру Григоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Світлій, 108/63 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кравченку Володимиру Григоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:294:0012) по вул. Світлій, 108/63 

загальною площею 0,0795 га (у тому числі по угіддях: 0,0795 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

40. Затвердити Андросовій Аллі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Павлова, 36 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Андросовій Аллі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:152:0078) по вул. Павлова, 36 загальною 

площею 0,0557 га (у тому числі по угіддях: 0,0557 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

41. Затвердити Терещенку Анатолію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Гранітному, 12 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Терещенку Анатолію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:334:0075) по пров. Гранітному, 12 

загальною площею 0,0509 га (у тому числі по угіддях: 0,0509 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Федоровій Ользі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Суворова, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Федоровій Ользі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:380:0084) по пров. Суворова, 6 загальною 

площею 0,0381 га (у тому числі по угіддях: 0,0381 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

43. Затвердити Проці Олександру Михайловичу та Пушкарській Віталіні 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Кропивницького, 54 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Проці Олександру Михайловичу та Пушкарській Віталіні 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:28:209:0074) по вул. Кропивницького, 54 загальною площею  

0,0862 га (у тому числі по угіддях: 0,0862 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

44. Затвердити Панченку Дмитру Анатолійовичу, Водоп’яновій Вікторії 

Анатоліївні та Жушман Ларисі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Омській, 2-

в для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Панченку Дмитру Анатолійовичу, Водоп’яновій Вікторії 

Анатоліївні та Жушман Ларисі Володимирівні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:391:0230) по  

вул. Омській, 2-в загальною площею 0,0992 га (у тому числі по угіддях:  

0,0992 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

45. Затвердити Ковбасюку Петру Івановичу та Диновському Олегу 

Віталійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Олександра Матросова, 25 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ковбасюку Петру Івановичу та Диновському Олегу 

Віталійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:24:196:0068) по пров. Олександра Матросова, 25 загальною 

площею 0,0445 га (у тому числі по угіддях: 0,0445 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
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46. Затвердити Мачеристову Глібу Євгенійовичу та Черниш Олександрі 

Костянтинівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Володимирській, 61/18 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Мачеристову Глібу Євгенійовичу та Черниш Олександрі 

Костянтинівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:11:098:0083) по вул. Володимирській, 61/18 загальною 

площею 0,0696 га (у тому числі по угіддях: 0,0696 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

47. Затвердити Іващуку Віктору Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Шкільній, 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Іващуку Віктору Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:424:0064) по вул. Шкільній, 17 загальною 

площею 0,0953 га (у тому числі по угіддях: 0,0953 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

48. Затвердити Чудній Юлії Юріївні та Павленко Анастасії Миколаївні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Василя Нікітіна, 86 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Чудній Юлії Юріївні та Павленко Анастасії Миколаївні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:14:130:0036) по вул. Василя Нікітіна, 86 загальною площею  

0,0808 га (у тому числі по угіддях: 0,0808 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

49. Затвердити Гриценко Олені Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Байкальській, 89 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гриценко Олені Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:384:0053) по вул. Байкальській, 89  

загальною площею 0,0482 га (у тому числі по угіддях: 0,0482 га – 

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

земель житлової та громадської забудови. 

50. Затвердити Балановській Людмилі Дмитрівні, Незамаю Василю 

Володимировичу та Кардаш Людмилі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Покровській, 25 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Балановській Людмилі Дмитрівні, Незамаю Василю 

Володимировичу та Кардаш Людмилі Олександрівні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:310:0049) по 

вул. Покровській, 25 загальною площею 0,0880 га (у тому числі по угіддях: 

0,0880 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

51. Затвердити Шаповаловій Олені Ігорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Гоголя, 114-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шаповаловій Олені Ігорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:36:289:0106) по вул. Гоголя, 114-а загальною 

площею 0,0210 га (у тому числі по угіддях: 0,0210 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

52. Затвердити Хайнацькому Петру Романовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 96 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хайнацькому Петру Романовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:415:0023) по вул. Прирічній, 96 загальною 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

53. Затвердити Кравченко Марії Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ольвіопольській, 20 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кравченко Марії Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:380:0083) по вул. Ольвіопольській, 20  

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

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

земель житлової та громадської забудови. 

54. Затвердити Горбуновій Катерині Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Пляжній, 47 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Горбуновій Катерині Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:077:0108) по вул. Пляжній, 47 загальною 

площею 0,0634 га (у тому числі по угіддях: 0,0634 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

55. Затвердити Бардіж Людмилі Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олега Паршутіна, 1-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бардіж Людмилі Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:19:168:0012) по вул. Олега Паршутіна, 1-а  

загальною площею 0,0693 га (у тому числі по угіддях: 0,0693 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

56. Затвердити Куць Галині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ціолковського, 26-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Куць Галині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:073:064) по вул. Ціолковського, 26-а   

загальною площею 0,0620 га (у тому числі по угіддях: 0,0620 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

57. Затвердити Тимошенко Валентині Василівні, Тимошенку Сергію 

Леонідовичу та Жако Наталі Леонідівні технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Кишинівській, 

43 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тимошенко Валентині Василівні, Тимошенку Сергію 

Леонідовичу та Жако Наталі Леонідівні у спільну сумісну власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:367:0059) по  

вул. Кишинівській, 43 загальною площею 0,0364 га (у тому числі по угіддях: 

0,0364 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

58. Затвердити Попік Людмилі Григорівні та Ухаліній Галині Іванівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Лісопарковій, 23 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Попік Людмилі Григорівні та Ухаліній Галині Іванівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:11:062:0148) по вул. Лісопарковій, 23 загальною площею 0,0707 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0707 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

60. 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                            Андрій РАЙКОВИЧ 
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