
ПРОЕКТ № 2398  
 

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, 118, 

121, 122 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 Василишину Сергію Костянтиновичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Уральському, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Василишину Сергію Костянтиновичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:023:0063) по  

пров. Уральському, 7   загальною площею 0,0599  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0599 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

2. Затвердити Дерік Зої Петрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Байкальській, 81-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Дерік Зої Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:376:0036) по вул. Байкальській, 81-а  

загальною площею 0,0487 га (у тому числі по угіддях: 0,0487 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Колесніковій Тетяні Минівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
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ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Вишневому, 16  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Колесніковій Тетяні Минівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:361:0078) по  

пров. Вишневому, 16 загальною площею 0,0560 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0560 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Мілаю Василю Миколайовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Будівельників, 22  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Мілаю Василю Миколайовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:023:0064) по  

вул. Будівельників, 22  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. 

5. Затвердити Діжковій Людмилі Федорівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Сумській, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Діжковій Людмилі Федорівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:354:0025) по вул. Сумській, 8   

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. 

6. Затвердити Гавриловій Наталії Сергіївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Криворізькій, 39 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Гавриловій Наталії Сергіївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:412:0042) по  

вул. Криворізькій, 39  загальною площею 0,0913  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0913 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити Павліченко Надії Федорівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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пров. Дніпровському, 8  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Павліченко Надії Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:115:0101) по пров. Дніпровському, 8   

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. 

8. Затвердити Бурлаці Максиму Овсійовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

тупику Полтавському, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Бурлаці Максиму Овсійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:25:156:0102) по  

тупику Полтавському, 8  загальною площею 0,0410 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0410 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

9. Затвердити Повічану Василю Миколайовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Нижній Прирічній, 50 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Повічану Василю Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:411:0034) по вул. Нижній 

Прирічній, 50 загальною площею 0,0476 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0476 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

10. Затвердити Декало Раїсі Іванівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Озерному, 28 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Декало Раїсі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:27:170:0024) по пров. Озерному, 28  

загальною площею 0,0668 га (у тому числі по угіддях: 0,0668 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Кеслеру Леоніду Степановичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Волгоградській, 33  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Кеслеру Леоніду Степановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:012:0045) по  

вул. Волгоградській, 33 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. 

12. Затвердити Коваленку Юрію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Покровській, 12-г  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Коваленку Юрію Володимировичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:304:0043) по  

вул. Покровській, 12-г  загальною площею 0,0131 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0131 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Кирилюку Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Ушинського, 7  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Кирилюку Олександру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:190:0089) по  

пров. Ушинського, 7 загальною площею 0,0615 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0615 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого 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 вул. Осипенко, 9-а для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Старосадчому Руслану Вікторовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:062:0140) по  

вул. Осипенко, 9-а  загальною площею 0,0434  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0434 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити Могилевському Миколі Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Семена Палія, 17  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Могилевському Миколі Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:042:0070) по  

вул. Семена Палія, 17  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. 

16. Затвердити Козаченку Валерію Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Степанова, 67 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Козаченку Валерію Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:110:0042) по вул. Степанова, 67   

загальною площею 0,0680 га (у тому числі по угіддях: 0,0680 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Косовській Наталії Віталіївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Нижній Прирічній, 45 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Косовській Наталії Віталіївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:411:0035) по  

вул. Нижній Прирічній, 45  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. 

18. Затвердити Тарасюк Діані Володимирівні  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Водозбірному, 31  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Тарасюк Діані Володимирівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:078:0045) по  

пров.  Водозбірному, 31  загальною площею 0,0422 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0422 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

19. Затвердити Зубко Ользі Миколаївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Прилуцькій, 42 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Зубко Ользі Миколаївні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:005:0059) по вул. Прилуцькій, 42  

загальною площею 0,0420 га (у тому числі по угіддях: 0,04520 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Дєдковій Тетяні Володимирівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Генерала Шумілова, 51 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Дєдковій Тетяні Володимирівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:351:0105) по  

вул. Генерала Шумілова, 51   загальною площею 0,0537  га (у тому числі по 

угіддях: 0,0537 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Литвишку Юрію Івановичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Сухомлинського, 26 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Литвишку Юрію Іванович у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:50:429:0045) по  

пров. Сухомлинського, 26 загальною площею 0,0661  га (у тому числі по 

угіддях: 0,0661 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

22. Затвердити Марченко Людмилі Андріївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Донецькій, 94 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Марченко Людмилі Андріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:138:0071) по вул. Донецькій, 94 

загальною площею 0,0490 га (у тому числі по угіддях: 0,0490 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
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24. 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 
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