
 

 
УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

   ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від 24 квітня 2018 року                                                      № 1618  
 

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

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Будай Леонорі Василівні, Будаю Миколі Сергійовичу та 
Заболотній Анжелі Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Семена Тютюшкіна, 57-а  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Будай Леонорі Василівні, Будаю Миколі Сергійовичу та 
Заболотній Анжелі Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:11:080:0096) по вул. Семена  
Тютюшкіна, 57-а загальною площею 0,0482 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0482 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Шаховій Надії Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул.  Пирогова, 34 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Шаховій Надії Вікторівні у спільну часткову власність 
земельну ділянку що складає  5/8 частин від загальної площі 0,0727 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0727 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) (кадастровий номер 3510100000:14:131:0033) по вул. Пирогова, 34, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
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і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

3. Затвердити Соловью Євгенію Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Сергія Хрипунова, 5 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Соловью Євгенію Олександровичу  у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:421:0055) по вул. Сергія 
Хрипунова, 5 загальною площею 0,0497 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0497 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 4. Затвердити Харченко Наталі Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Микитенка, 28   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Харченко Наталі Миколаївні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:421:0051) по вул. Микитенка, 28     
загальною площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 0,0603 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Унтілову Валерію Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Інгульській Набережній, 3 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Унтілову Валерію Миколайовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:347:0075) по вул. Інгульській 
Набережній, 3 загальною площею 0,0580 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0580 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Губерту Сергію Феліксовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  Володі Дубініна, 9    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Губерту Сергію Феліксовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:427:0072) по вул. Володі 
Дубініна, 9 загальною площею 0,0419  га (у тому числі по  
угіддях: 0,0419  га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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7. Затвердити Струтинському Петру Петровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Павлова, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Струтинському Петру Петровичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:175:0041) по вул. Павлова, 8  
загальною площею 0,0606 га (у тому числі по угіддях: 0,0606 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Колеснику Анатолію Івановичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 56     
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Колеснику Анатолію Івановичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:030:0077) по пров. Мінському, 56     
загальною площею 0,0730 га (у тому числі по угіддях: 0,0730 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Федоровій Ганні Олександрівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Сумській, 44 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Федоровій Ганні Олександрівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:376:0029) по вул. Сумській, 44  
загальною площею 0,0524 га (у тому числі по угіддях: 0,0524 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Бузейніковій Наталії Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Достоєвського, 23  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Бузейніковій Наталії Іванівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:113:0101) по  
пров. Достоєвського, 23 загальною площею 0,0407 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0407 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Пасічник Тетяні Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Байкальській, 53  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Пасічник Тетяні Павлівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:42:367:0047) по вул. Байкальській, 53  
загальною площею 0,0361 га (у тому числі по угіддях: 0,0361 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Сидоренку Сергію Вікторовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Уляни  
Громової, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Сидоренку Сергію Вікторовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:314:0026) по пров. Уляни 
Громової, 8 загальною площею 0,0505 га (у тому числі по угіддях: 0,0505 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Лагну Олександру Васильовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Дніпровському, 50 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Лагну Олександру Васильовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:115:0091) по  
пров. Дніпровському, 50  загальною площею 0,0463 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0463 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Шинкаренку Олександру Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
пров. Очаківському, 36  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Шинкаренку Олександру Анатолійовичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:419:0024) по  
пров. Очаківському, 36   загальною площею 0,0711 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0711 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Загинайко Світлані Миколаївні та Пустовіт Валентині 
Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Ярославській, 29 для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

15.1. Передати Загинайко Світлані Миколаївні та Пустовіт  
Валентині Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:11:085:0057) по вул.  Ярославській, 29 
загальною площею 0,0711 га (у тому числі по угіддях: 0,0711 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Резніченку Анатолію Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Межовий Бульвар, 38 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Резніченку Анатолію Олександровичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:382:0061) по  
вул. Межовий Бульвар, 38 загальною площею 0,0457 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0457 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Міняйло Тетяні Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Титова, 15  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати  Міняйло Тетяні Сергіївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:04:023:0059) по пров. Титова, 15  загальною 
площею 0,0541 га (у тому числі по угіддях: 0,0541  га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Шевцову Анатолію Григоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Архітектора Паученка, 162 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Шевцову Анатолію Григоровичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:298:0022) по вул. Архітектора 
Паученка, 162 загальною площею 0,0618 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0618 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Худояш Олені Миколаївні та Уховій Раїсі Іванівні 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Чернишевського, 7/9 для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Худояш Олені Миколаївні та Уховій Раїсі  
Іванівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:45:359:0067) по вул. Чернишевського, 7/9 загальною 
площею 0,0523 га (у тому числі по угіддях: 0,0523 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Форостяній Катерині Михайлівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Юрія Власенка, 38-а для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Форостяній Катерині Михайлівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:160:0073) по вул. Юрія  
Власенка, 38-а  загальною площею 0,0506  га (у тому числі по  
угіддях: 0,0506 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Шамардіну Сергію Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тамбовській, 17  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Шамардіну Сергію Івановичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:330:0020) по вул. Тамбовській, 17   
загальною площею 0,0482 га (у тому числі по угіддях: 0,0482 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

22.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Грабенка О.В.  

 
 
 

Міський голова                                А.Райкович 
 
 
Антонова 22 09 49 


