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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, 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 Пориваю Олегу Івановичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Південному, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Пориваю Олегу Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:33:293:0035) по пров. Південному, 6 

загальною площею 0,0552 га (у тому числі по угіддях: 0,0552 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Шевченку Олександру Івановичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Рязанській, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Шевченку Олександру Івановичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:366:0065) по вул. Рязанській, 6 

загальною площею 0,0508 га (у тому числі по угіддях: 0,0508 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. 

3. Затвердити Дук Катерині Олександрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Ударній, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Дук Катерині Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:143:0106) по вул. Ударній, 20 

загальною площею 0,0705 га (у тому числі по угіддях: 0,0705 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

4. Вважати такими, що втратили чинність пункти 14 та 14.1 рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 06.09.2018 № 1851 «Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам».  

4.1. Затвердити 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).  

4.2. Передати Смаглюку Володимиру Максимовичу 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. 

 5. Затвердити Лучніковій Неонілі Василівні  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Завадівській, 10  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Лучніковій Неонілі Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:427:0079) по вул. Завадівській, 10  

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Шаповаловій Ліні Миколаївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Ізмаїльському, 11  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Шаповаловій Ліні Миколаївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:364:0059) по  
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пров. Ізмаїльському, 11 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. 

7. Затвердити Ткаліч Ірині Пилипівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Першотравневий, 12 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Ткаліч Ірині Пилипівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:397:0110) по пров. Першотравневому, 12  

загальною площею 0,0783 га (у тому числі по угіддях: 0,0783 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Філіповій Марії Григорівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Комарова, 127/1  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати  Філіповій Марії Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:375:0034) по вул. Комарова, 127/1  

загальною площею 0,0700 га (у тому числі по угіддях: 0,0700 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Нужній Інні Дмитрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Академіка Павлова, 9 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Нужній Інні Дмитрівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:175:0043) по вул. Академіка Павлова, 9  

загальною площею 0,0400 га (у тому числі по угіддях: 0,0400 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Бондару Павлу Миколайовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Салганному, 11  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати  Бондару Павлу Миколайовичу  у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:314:0046) по  

пров. Салганному, 11  загальною площею 0,0792  га (у тому числі по  
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угіддях: 0,0792 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

11. Затвердити Єфіменко Марії Миколаївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Архітектора Паученка, 122 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Єфіменко Марії Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:292:0036) по вул. Архітектора 

Паученка, 122 загальною площею 0,0586  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0586 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Ткаченку Віктору Григоровичу  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Ушакова, 82-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Ткаченку Віктору Григоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:382:0068) по вул. Ушакова, 82-а  

загальною площею 0,0159 га (у тому числі по угіддях: 0,0159 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Дубініну Олександру Юрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Партизанській, 54  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Дубініну Олександру Юрійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:131:0046) по  

вул. Партизанській, 54 загальною площею 0,0311  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0311 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

14. Затвердити Ганжі Людмилі Михайлівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Колодязній, 75 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Ганжі Людмилі Михайлівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:172:0094) по вул. Колодязній, 75  

загальною площею 0,0786 га (у тому числі по угіддях: 0,0786 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. 

15. Затвердити Михайловій Ларисі Григорівні  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Артилерійському 2-му, 7  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Михайловій Ларисі Григорівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:314:0048) по  

пров. Артилерійському 2-му, 7  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 Нагорновій Ніні Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Правди, 18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Нагорновій Ніні Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:204:0050) по пров. Правди, 18 

загальною площею 0,0488 га (у тому числі по угіддях: 0,0488 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Плугар Інзі Миколаївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Вологодській, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Плугар Інзі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:145:0091) по вул. Вологодській, 17   

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Гвардіоновій Лідії Пантеліївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Руслана Слободянюка, 102 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Гвардіоновій Лідії Пантеліївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:145:0088) по вул. Руслана 

Слободянюка, 102  загальною площею 0,0320 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0320 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. 

19. Затвердити Пріхно Тетяні Михайлівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Делегатській, 21 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Пріхно Тетяні Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:041:0030) по вул.  Делегатській, 21  

загальною площею 0,0747 га (у тому числі по угіддях: 0,0747 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Постернак Світлані Вікторівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Каляєва, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Постернак Світлані Вікторівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:339:0049) по вул. Каляєва, 5   

загальною площею 0,0589 га (у тому числі по угіддях: 0,0589 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Вердиш Тетяні Юріївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Ствольній, 33 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Вердиш Тетяні Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:115:0103) по вул. Ствольній, 33   

загальною площею 0,0538 га (у тому числі по угіддях: 0,0538 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Жанталай Ользі Петрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Юрія Краснокутського, 74 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Жанталай Ользі Петрівні у власність земельну  

ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:080:0102) по вул. Юрія  

Краснокутського, 74 загальною площею 0,0484 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0484 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. 

23. Затвердити Шестель Любові Петрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Руслана Слободянюка, 195  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Шестель Любові Петрівні у власність земельну  

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:138:0072) по вул. Руслана  

Слободянюка, 195 загальною площею 0,0545 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0545 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

24. Затвердити Перебийнісу Ігорю Петровичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Балтійській, 52-г для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Перебийнісу Ігорю Петровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:03:003:0097) по  

вул. Балтійській, 52-г  загальною площею 0,1000 га (у тому числі по 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

25. Затвердити Лукашенку Віктору Вікторовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Кишинівській, 39/21 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Лукашенку Віктору Вікторовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:367:0054) по  

вул. Кишинівський, 39/21 загальною площею 0,0366 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0366 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

26. Затвердити Амосову Олексію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Волгоградській, 50  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Амосову Олексію Олександровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:004:0044) по  

вул. Волгоградська, 50  загальною площею 0,1000  га (у тому числі по 

угіддях: 0,1000 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. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

28. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіна О.В.  
 

 

 

Міський голова         А. РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 22 09 49 


