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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 Турчиній Світлані Леонідівні та Гриценко Ірині Юріївні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Івана Усенка, 13 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Турчиній Світлані Леонідівні та Гриценко Ірині  

Юріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:40:346:0032) по вул. Івана Усенка, 13 загальною площею  

0,0406 га (у тому числі по угіддях: 0,0406 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

2. Затвердити Крісті Наталії Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олександра Олеся, 38 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Крісті Наталії Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:122:0143) по вул. Олександра Олеся, 38  

загальною площею 0,0543 га (у тому числі по угіддях: 0,0543 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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3. Затвердити Шелест Наталії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ползунова, 17-а, смт Нове 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шелест Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510166900:09:157:0060) по вул. Ползунова, 17-а, смт Нове 

загальною площею 0,0779 га (у тому числі по угіддях: 0,0779 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

4. Затвердити Лісовському Сергію Станіславовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

пров. Халтуріна, 13 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лісовському Сергію Станіславовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:397:0126) по пров. Халтуріна, 13 

загальною площею 0,0570 га (у тому числі по угіддях: 0,0570 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Набоку Григорію Євгенійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ольвіопольській, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Набоку Григорію Євгенійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:379:0047) по вул. Ольвіопольській, 4 загальною 

площею 0,0554 га (у тому числі по угіддях: 0,0554 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Хміль Ірині Юріївні та Марінському Олексію Дмитровичу  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Ручайній, 13 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хміль Ірині Юріївні та Марінському Олексію  

Дмитровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:413:0194) по вул. Ручайній, 13 загальною площею 0,0877 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0877 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити Жовноватюк Вірі Костянтинівні та Жовноватюку Василю 

Андрійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Верещагіна, 16 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Жовноватюк Вірі Костянтинівні та Жовноватюку Василю 

Андрійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:50:429:0077) по вул. Верещагіна, 16 загальною площею 0,0648 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0648 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

8. Затвердити Бондарєвій Катерині Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

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

вул. Пляжній, 44-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бондарєвій Катерині Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:077:0114) по вул. Пляжній, 44-а загальною 

площею 0,0595 га (у тому числі по угіддях: 0,0595 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Фоміченку Михайлу Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Фоміченку Михайлу Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:31:197:0042) по пров. Яблуневому, 12 загальною 

площею 0,0546 га (у тому числі по угіддях: 0,0546 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

10. Затвердити Ройбулу Миколі Івановичу та Скарбовій Ользі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Тараса Карпи, 134 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Ройбулу Миколі Івановичу та Скарбовій Ользі  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:38:308:0043) по вул. Тараса Карпи, 134 загальною площею 

0,0372 га (у тому числі по угіддях: 0,0372 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

11. Затвердити Вдовиченку Сергію Івановичу та Тищенку Віктору 

Пилиповичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по пров. Роздільний 1-й, 3 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Вдовиченку Сергію Івановичу та Тищенку Віктору 

Пилиповичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:13:086:0066) по пров. Роздільний 1-й, 3 загальною площею 

0,0540 га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

12. Затвердити Полянській Антоніні Миколаївні та Полянській 

Мирославі Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Родниковій, 50 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Полянській Антоніні Миколаївні та Полянській Мирославі 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:194:0075) по вул. Родниковій, 50 загальною площею  

0,0540 га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

13. Затвердити Задорожній Тетяні Станіславівні та Задорожньому 

Василю Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Короленка, 11 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Задорожній Тетяні Станіславівні та Задорожньому  

Василю Миколайовичу у власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:14:094:0210) по вул. Короленка, 11 загальною площею 0,0508 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0508 га – малоповерхова забудова) для будівництва 
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та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

14. Затвердити Головковій Наталії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ярославській, 89 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Головковій Наталії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:111:0050) по вул. Ярославській, 89 загальною 

площею 0,0701 га (у тому числі по угіддях: 0,0701 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

15. Затвердити Манюті Світлані Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Мечникова, 10-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Манюті Світлані Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:366:0078) по вул. Мечникова, 10-а загальною 

площею 0,0609 га (у тому числі по угіддях: 0,0609 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

16. Затвердити Бережницькій Олені Анатоліївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Воронцовській, 59  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бережницькій Олені Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:245:0065) по вул. Воронцовській, 59 загальною 

площею 0,0738 га (у тому числі по угіддях: 0,0738 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

17. Визнати таким, що втратив чинність пункт 23 рішення міської ради  

від 05.03.2020 № 3200 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам». 

Затвердити Андрущенку Артему Сергійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Госпітальному 1-му, 13   



 
 

6   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Андрущенку Артему Сергійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:285:0041) по пров. Госпітальному 1-му, 13    

загальною площею 0,0612 га (у тому числі по угіддях: 0,0612 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Телегіну Сергію Борисовичу та Заріцькій Юлії 

Геннадіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Руслана Слободянюка, 31 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Телегіну Сергію Борисовичу та Заріцькій Юлії  

Геннадіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:188:0109) по вул. Руслана Слободянюка, 31 загальною 

площею 0,0585 га (у тому числі по угіддях: 0,0585 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 цьому рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

20. Контроль за виконанням цього 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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