
ПРОЄКТ № 4172  

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від “____”___________ 2020 року                                             № ____  

 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 89, 116, 

118, 121, 126 Земельного кодексу України та  розглянувши заяви громадян, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Баландіній Людмилі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Гірському, 12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Баландіній Людмилі Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:104:0065) по пров. Гірському, 12 загальною 

площею 0,0499 га (у тому числі по угіддях: 0,0499 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

2. Затвердити Верку Федору Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Комунальній, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Верку Федору Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:032:0066) по вул. Комунальній, 6 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. 

3. Затвердити Ісаєнку Олексію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Карабінерній, 72 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ісаєнку Олексію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:36:310:0055) по вул. Карабінерній, 72 загальною 

площею 0,0574 га (у тому числі по угіддях: 0,0574 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

4. Затвердити Дьомич Марії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по проїзду Євгена Березняка, 8  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дьомич Марії Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:056:0117) по проїзду Євгена Березняка, 8  

загальною площею 0,0791 га (у тому числі по угіддях: 0,0791 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Цілинній, 35 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Яшану Ігорю Анатолійовичу та Ковальчук Наталії  

Миколаївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:418:0065) по вул. Цілинній, 35 загальною площею 0,0510 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0510 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

6. Затвердити Федічкіну Сергію Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Саратовська, 91 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Федічкіну Сергію Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:378:0066) по вул. Саратовська, 91  загальною 

площею 0,0549 га (у тому числі по угіддях: 0,0549 га – малоповерхова забудова) 
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

7. Затвердити Христофорову Сергію Сергійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Хмельницького, 203 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Христофорову Сергію Сергійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:05:022:0042) по вул. Богдана 

Хмельницького, 203 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. 

8. Затвердити Щербині Людмилі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Пилипа Хмари, 13/43 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Щербині Людмилі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:113:0125) по вул. Пилипа Хмари, 13/43      

загальною площею 0,0728 га (у тому числі по угіддях: 0,0728 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Передерій Ярославі Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Шевченка, 62/37 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Передерій Ярославі Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:36:271:0051) по вул. Шевченка, 62/37  загальною 

площею 0,0868 га (у тому числі по угіддях: 0,0868 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

10. Затвердити Берлінрут Людмилі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Курганній, 28-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Берлінрут Людмилі Анатоліївні у  власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:355:0070) по вул. Курганній, 28-а загальною 
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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. 

11. Затвердити Зарудньому Євгену Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Чайковського, 58 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Зарудньому Євгену Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:246:0086) по вул. Чайковського, 58 

загальною площею 0,0433 га (у тому числі по угіддях: 0,0433 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Дубровій Наталії Іванівні та Дуброву Анатолію 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Гірському, 20 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Дубровій Наталії Іванівні та Дуброву Анатолію  

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:17:104:0066) по пров. Гірському, 20 загальною площею  

0,0608 га (у тому числі по угіддях: 0,0608 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

13. Затвердити Шевченку Валерію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Петлюри, 51 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевченку Валерію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0117) по вул. Симона Петлюри, 51    

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. 

14. Затвердити Гаянській Юлії Борисівні, Безай Ользі Валеріївні, 

Клімовській Оксані Валеріївні, Телиху Анатолію Анатолійовичу, Телих  

Олені Володимирівні та Сажієнку Миколі Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 



 
 

5   

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

вул. Олександрійській, 42 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гаянській Юлії Борисівні, Безай Ользі Валеріївні, Клімовській 

Оксані Валеріївні, Телиху Анатолію Анатолійовичу, Телих Олені 

Володимирівні та Сажієнку Миколі Володимировичу у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:38:312:7041) по  

вул. Олександрійській, 42 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. 

15. Затвердити Бадіяну Володимиру Іоновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чайковського, 33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бадіяну Володимиру Іоновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:246:0088) по вул. Чайковського, 33 загальною 

площею 0,0651 га (у тому числі по угіддях: 0,0651 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

16. Затвердити Сєліхову Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сєліхову Сергію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:093:0042) по вул. Світловодській, 12    

загальною площею 0,0453 га (у тому числі по угіддях: 0,0453 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Гарбуз Ганні Андріївні та Войноренко Галині Михайлівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Ціолковського, 94 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Гарбуз Ганні Андріївні та Войноренко Галині  

Михайлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:080:0111) по вул. Ціолковського, 94 загальною площею 

0,0776 га (у тому числі по угіддях: 0,0776 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. 

18. Затвердити Олійніченку Анатолію Григоровичу, Павленку Андрію 

Андрійовичу, Циганкову Станіславу Олексійовичу, Раді Аліні Миколаївні, 

Воропай Валентині Миколаївні та Воропаю Владиславу Миколайовичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Верхній Биковській, 75 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Олійніченку Анатолію Григоровичу, Павленку Андрію 

Андрійовичу, Циганкову Станіславу Олексійовичу, Раді Аліні  

Миколаївні, Воропай Валентині Миколаївні та Воропаю  

Владиславу Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:288:0046) по вул. Верхній Биковській, 75 

загальною площею 0,1569 га (у тому числі по угіддях: 0,1569 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна.  

 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 
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