
 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 25 березня 2021 року        № 243 

 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 89, 116, 118, 

121, 126 Земельного кодексу 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», розглянувши заяви громадян, 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Бузуляку Олександру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Григорія  

Журбинського, 24 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бузуляку Олександру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:048:0032) по пров. Григорія Журбинського, 24 

загальною площею 0,0755 га (у тому числі по угіддях: 0,0755 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Умрихін Галині Іванівні та Умрихіну Ігорю Вікторовичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Богдана Хмельницького, 145 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Умрихін Галині Іванівні та Умрихіну Ігорю Вікторовичу у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:05:034:0038) по вул. Богдана Хмельницького, 145 загальною 
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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. 
 

3. Затвердити Зарєвій Наталі Іванівні та Дьоміну Олегу Геннадійовичу    

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Паризької комуни, 8 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Зарєвій Наталі Іванівні у спільну часткову власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:397:0066) по вул. Паризької комуни, 8 

що складає 1/2 частини від загальної площі 0,0638 га  

(у тому числі по угіддях: 0,0638 га – землі малоповерхової забудови) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  
 

4. Затвердити Ковпаку Ігорю Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Світлій, 48-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ковпаку Ігорю Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:218:0064) по вул. Світлій, 48-а загальною 

площею 0,0256 га (у тому числі по угіддях: 0,0256 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

5. Затвердити Картузову Владиславу Ігоревичу та Сергієнко Катерині 

Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Олега Ольжича, 38 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Картузову Владиславу Ігоревичу та Сергієнко Катерині 

Павлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:14:117:0054) по вул. Олега Ольжича, 38 загальною площею 

0,0941 га (у тому числі по угіддях: 0,0941 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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6. Затвердити Рахно Тетяні Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Дніпровському, 18 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рахно Тетяні Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:115:0110) по пров. Дніпровському, 18  

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Боську Миколі Даниловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Саксаганського, 24-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Боську Миколі Даниловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:208:0098) по пров. Саксаганського, 24-а  

загальною площею 0,0435 га (у тому числі по угіддях: 0,0435 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Сілову Сергію Васильовичу, Бабію Володимиру 

Васильовичу та Середі Любові Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сілову Сергію Васильовичу, Бабію Володимиру Васильовичу 

та Середі Любові Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:224:0093) по вул. Лавандовій, 25 загальною 

площею 0,0755 га (у тому числі по угіддях: 0,0755 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Царенку Борису Миколайовичу та Царенко Любові 

Никифорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Степана Разіна, 28 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Царенку Борису Миколайовичу та Царенко Любові  

Никифорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:144:0058) по вул. Степана Разіна, 28 загальною площею 

0,0900 га (у тому числі по угіддях: 0,0900 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

10. Затвердити Бабушкіній Аллі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бабушкіній Аллі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:088:0078) по вул. Канізькій, 77 загальною 

площею 0,0666 га (у тому числі по угіддях: 0,0666 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

11. Затвердити Сивоконь Наталії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Станіслава Майсеєва, 33 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сивоконь Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:222:0060) по вул. Станіслава Майсеєва, 33 

загальною площею 0,0498 га (у тому числі по угіддях: 0,0498 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Гарбі Віктору Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Юрія  

Краснокутського, 36/83 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гарбі Віктору Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:073:0083) по вул. Юрія Краснокутського, 36/83 

загальною площею 0,0439 га (у тому числі по угіддях: 0,0439 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
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передається у власність, по вул. Олени Журливої, 23 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Волобаєву Василю Валентиновичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:11:090:0087) по вул. Олени Журливої, 23 

загальною площею 0,0685 га (у тому числі по угіддях: 0,0685 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність, по пров. Дружби, 3-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Давиденку Петру Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:295:0032) по пров. Дружби, 3-а загальною 

площею 0,0588 га (у тому числі по угіддях: 0,0588 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

15. Затвердити Задорожному Віктору Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність, по вул. Шканди, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Задорожному Віктору Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0261) по вул. Шканди, 1 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. 
 

16. Затвердити Колодич Наталії Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Середньому, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Колодич Наталії Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:349:0085) по пров. Середньому, 30 загальною 

площею 0,0687 га (у тому числі по угіддях: 0,0687 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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17. Затвердити Васильєву Сергію Івановичу та Васильєвій Ользі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Делегатській, 26 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Васильєву Сергію Івановичу та Васильєвій Ользі  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:032:0065) по вул. Делегатській, 26 загальною площею  

0,0901 га (у тому числі по угіддях: 0,0901 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

18. Затвердити Овчаренко Анастасії Владиславівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Теліги, 86 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Овчаренко Анастасії Владиславівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:11:088:0077) по вул. Олени Теліги, 86 

загальною площею 0,0449 га (у тому числі по угіддях: 0,0449 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

19. Затвердити Барбановій Ользі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Генерала Шумілова, 42-а  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Барбановій Ользі Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:351:0136) по вул. Генерала Шумілова, 42-а  

загальною площею 0,0347 га (у тому числі по угіддях: 0,0347 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

20. Затвердити Шелест Лідії Сергіївні та Шелест Клавдії Сергіївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Чкалова, 5/9 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шелест Лідії Сергіївні та Шелест Клавдії Сергіївні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:27:194:0074) 
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по вул. Чкалова, 5/9 загальною площею 0,0521 га (у тому числі по угіддях: 

0,0521 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

21. Затвердити Бессоновій Олені Миколаївні та Хотянович Людмилі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Кропивницького, 130 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бессоновій Олені Миколаївні та Хотянович Людмилі 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:36:289:0112) по вул. Кропивницького, 130 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 Катані Ользі Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Курганній, 44 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Катані Ользі Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:358:0097) по вул. Курганній, 44 загальною 

площею 0,0601 га (у тому числі по угіддях: 0,0601 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

23. Затвердити Плахотніченку Костянтину Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

пров. Садовому, 17 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Плахотніченку Костянтину Анатолійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:373:0124) по  

пров. Садовому, 17 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. 
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24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність, по вул. Саратовській, 86 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ринжук Анастасії Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:378:0062) по вул. Саратовській, 86 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. 

 

25. Затвердити Вавинському Сергію Миколайовичу, Вавінській Наталії 

Григорівні та Захаревич Наталі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність, по вул. Тихій, 27  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вавинському Сергію Миколайовичу, Вавінській Наталії 

Григорівні та Захаревич Наталі Олександрівні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:358:0120) по вул. Тихій, 27 

загальною площею 0,1592 га (у тому числі по угіддях: 0,1592 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

26. Затвердити Савел’єву Олегу Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Радищева, 12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Савел’єву Олегу Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:019:0046) по вул. Радищева, 12 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. 

 

27. Затвердити Дюбайло Любові Миколаївні та Смірновій Вірі Іванівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Кропивницького, 146 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Дюбайло Любові Миколаївні та Смірновій Вірі  

Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:36:310:0056) по вул. Кропивницького, 146 загальною площею 

0,0694 га (у тому числі по угіддях: 0,0694 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність, по вул. Івана Богуна, 78 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дяченку Анатолію Васильовичу, Дяченко Любові Петрівні, 

Дяченко Світлані Анатоліївні та Яковлєвій Ірині Анатоліївні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:05:034:0039) по  

вул. Івана Богуна, 78 загальною площею 0,0733 га (у тому числі по угіддях: 

0,0733 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність, по вул. Новомиколаївській, 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Марченко Лоліті Марківні, Живицькій Людмилі  

Миколаївні та Живіцькому Григорію Дмитровичу у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:14:114:0076) по  

вул. Новомиколаївській, 17 загальною площею 0,1392 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1392 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

 

30. Затвердити Розборському Вітольду Францовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Далекосхідній, 29 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Розборському Вітольду Францовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:218:0063) по вул. Далекосхідній, 29  

загальною площею 0,0594 га (у тому числі по угіддях: 0,0594 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. 

 

31. Затвердити Живазі Тамарі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Хмельницького, 206 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Живазі Тамарі Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:021:0024) по вул. Богдана Хмельницького, 206   

загальною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

32. Затвердити Савостікову Миколі Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Бутовського, 5 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Савостікову Миколі Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:45:402:0039) по пров. Бутовського, 5  

загальною площею 0,0616 га (у тому числі по угіддях: 0,0616 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

33. Затвердити Медвєдєвій Тетяні Валентинівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Олексія Єгорова, 92 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Медвєдєвій Тетяні Валентинівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:31:236:0024) по вул. Олексія Єгорова, 92  

загальною площею 0,0677 га (у тому числі по угіддях: 0,0677 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

34. Затвердити Бриж Антоніні Олександрівні та Шаповалову Миколі 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Марка Вовчка, 27/45 для будівництва та 



 
 

11   

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бриж Антоніні Олександрівні та Шаповалову  

Миколі Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:113:0126) по вул. Марка Вовчка, 27/45 

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. 

 

35. Затвердити Іващуку Анатолію Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Іващуку Анатолію Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:078:0051) по пров. Водозбірному, 26   

загальною площею 0,0402 га (у тому числі по угіддях: 0,0402 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність, по вул. Ползунова, 31, смт Нове для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Радул Ніні Іванівні у власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510166900:09:157:0061) по вул. Ползунова, 31, смт Нове загальною площею 

0,1069 га (у тому числі по угіддях: 0,1069 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

 

37. Затвердити Магру Івану Степановичу та Галько Світлані Миколаївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Олександрійській, 45-а для будівництва та обслуговування 

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

Передати Магру Івану Степановичу та Галько Світлані  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:38:292:0042) по вул. Олександрійській, 45-а загальною площею 

0,0506 га (у тому числі по угіддях: 0,0506 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. 

 
38. Затвердити Лапі Аллі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Степовому, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лапі Аллі Василівні у власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:24:179:0048) по пров. Степовому, 30 загальною площею  

0,0559 га (у тому числі по угіддях: 0,0559 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

 

39. Затвердити Мурдій Наталії Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по проїзду Євгена Березняка, 20   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мурдій Наталії Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:056:0074) по проїзду Євгена Березняка, 20   

загальною площею 0,0619 га (у тому числі по угіддях: 0,0619 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність, по вул. Сумській, 74 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Цабій Ользі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:378:0067) по вул. Сумській, 74 загальною 

площею 0,0555 га (у тому числі по угіддях: 0,0555 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

41. Затвердити Чепляці Ігорю Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Степовому, 90 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Чепляці Ігорю Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:167:0051) по пров. Степовому, 90 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

42. Затвердити Пономаренко Світлані Михайлівні та Рижуку Євгенію 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Юрія Краснокутського, 79/55 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пономаренко Світлані Михайлівні та Рижуку Євгенію 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:088:0076) по вул. Юрія Краснокутського, 79/55 загальною 

площею 0,0660 га (у тому числі по угіддях: 0,0660 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

43. Затвердити Глушко Тетяні Володимирівні, Глушко Людмилі 

Василівні та Глушку Олександру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Синиці, 10 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Глушко Тетяні Володимирівні, Глушко Людмилі Василівні та 

Глушку Олександру Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:014:0039) по вул. Григорія Синиці, 10    

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. 

 

44. Затвердити Дудіну Олександру Єгоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Ватутіна, 29 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дудіну Олександру Єгоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:406:0076) по пров. Ватутіна, 29 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. 

 

45. Затвердити Бауер Ларисі Миколаївні та Жосану Віктору Васильовичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Сімферопольській, 38/61 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Бауер Ларисі Миколаївні та Жосану Віктору  

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:18:107:0097) по вул. Сімферопольській, 38/61 загальною 

площею 0,0891 га (у тому числі по угіддях: 0,0891 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

46. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 

47. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Кропивницької міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 35 83 56 

 


