
ПРОЕКТ № 1916 

 

УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від "___"_________  2018 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, 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 міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Покотило Олені Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Новгородській, 25 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Покотило Олені Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:300:0060) по вул. Новгородській, 25 

загальною площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Пастуху Євгенію Павловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Нижній Прирічній, 32 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Пастуху Євгенію Павловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:411:0033) по вул. Нижній 

Прирічній, 32 загальною площею 0,0417 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0417 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

3. Затвердити Шепетовській Тетяні Анатоліївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Об’їзному, 52 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Шепетовській Тетяні Анатоліївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:25:153:0041) по пров. Об’їзному, 52     

загальною площею 0,0985 га (у тому числі по угіддях: 0,0985 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Овчаренко Тетяні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

тупику Мирному, 7  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Овчаренко Тетяні Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:172:0085) по тупику Мирному, 7     

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

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Соловйовій Галині Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Кременчуцькій, 62  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Соловйовій Галині Андріївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:146:0069) по  

вул. Кременчуцькій, 62  загальною площею 0,0687 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0687 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

6. Затвердити Гайдай Ользі Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Тракторному, 5  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Гайдай Ользі Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:23:164:0026) по пров. Тракторному, 5 

загальною площею 0,0992 га (у тому числі по угіддях: 0,0992 га – 

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

земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Гоцу Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Цілинній, 4-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Гоцу Сергію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:418:0058) по вул. Цілинній, 4-а    

загальною площею 0,0393 га (у тому числі по угіддях: 0,0393 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Яковлеву Андрію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Веселковому, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Яковлеву Андрію Олександровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:167:0041) по  

пров. Веселковому, 9 загальною площею 0,0614 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0614 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

9. Затвердити Головатій Галині Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Середній П’ятихатській, 2-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Головатій Галині Григорівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:50:422:0040) по вул. Середній 

П’ятихатській, 2-а загальною площею 0,0317 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0317 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

10. Затвердити    технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул.   для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати   у власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000: ) по вул.     загальною площею 0,0  га (у тому числі по угіддях: 

0,0  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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11. Затвердити Бордюжі Леоніду Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Салтикова-Щедріна, 57/118  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Бордюжі Леоніду Володимировичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:115:0096) по  

вул. Салтикова-Щедріна, 57/118 загальною площею 0,0300 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0300 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Жечеву Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Карусельній, 25 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Жечеву Олександру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:358:0094) по  

вул. Карусельній, 25 загальною площею 0,0558 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0558 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Куліковій Ірині Іванівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Мотокросному, 83 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Куліковій Ірині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:49:430:0021) по пров. Мотокросному, 83  

загальною площею 0,0540 га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Гожому Володимиру Григоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Союзному, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Гожому Володимиру Григоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:288:0043) по пров. Союзному, 5   

загальною площею 0,0315 га (у тому числі по угіддях: 0,0315 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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15. Затвердити Смаглюк Марії Омелянівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Сугокліївській, 41  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Смаглюк Марії Омелянівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:421:0058) по  

вул. Сугокліївській, 41 загальною площею 0,0609 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0609 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Тихонець Ользі Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Братській, 30 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Тихонець Ользі Юріївні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:380:0047) по вул. Братській, 30   

загальною площею 0,0649 га (у тому числі по угіддях: 0,0649 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Шульгіній Мар’яні Григорівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по тупику Біанському, 8   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Шульгіній Мар’яні Григорівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:292:0033) по  

тупику Біанському, 8 загальною площею 0,0643 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0643 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

18. Затвердити Цибуленку Анатолію Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Слободянюка, 181 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Цибуленку Анатолію Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000: ) по вул. Руслана Слободянюка, 181  

загальною площею 0,0573 га (у тому числі по угіддях: 0,0573 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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19. Затвердити Душаку Миколі Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Андріївській, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Душаку Миколі Володимировичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:212:0080) по вул. Андріївській, 7  

загальною площею 0,0862 га (у тому числі по угіддях: 0,0862 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Болдишевій Тамарі Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

тупику Мінському, 6  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Болдишевій Тамарі Олександрівні  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000: ) по тупику Мінському, 6  

загальною площею 0,0607 га (у тому числі по угіддях: 0,0607  га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Кононенку Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Кутузова, 2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Кононенку Олександру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000: ) по пров. Кутузова, 2    

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

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Ганул Емілії Францевні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Тимірязєва, 3-а  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Ганул Емілії Францевні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:38:312:0029) по пров. Тимірязєва, 3-а 

загальною площею 0,0460 га (у тому числі по угіддях: 0,0460 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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23. Затвердити Товстоног Аллі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Спаському, 68   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Товстоног Аллі Григорівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:246:0077) по пров. Спаському, 68     

загальною площею 0,0401 га (у тому числі по угіддях: 0,0401 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Бодял Віті Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Гідросилівській, 21-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Бодял Віті Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:02:002:0437) по вул. Гідросилівській, 21-а 

загальною площею 0,0707 га (у тому числі по угіддях: 0,0707 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Гаращенку Сергію Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Колодязній, 60   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Гаращенку Сергію Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:172:0086) по вул. Колодязній, 60     

загальною площею 0,0467 га (у тому числі по угіддях: 0,0467 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Шевцову Володимиру Федоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Братській, 14 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Шевцову Володимиру Федоровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:379:0035) по  

вул. Братській, 14 загальною площею 0,0682 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0682 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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27. Затвердити Купчевич Раїсі Микитівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Повітрянофлотському, 14 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Купчевич Раїсі Микитівні у власність земельну  

ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:159:0036) по  

пров. Повітрянофлотському, 14 загальною площею 0,0528  га (у тому числі 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 29. 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 


