
  
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

    ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 

  

від 27 листопада 2018 року                                                    № 2035  

 

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 Вихристенко Юлії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Водоп’янова, 63-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Вихристенко Юлії Василівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:377:0033) по  

вул. Водоп’янова, 63-а загальною площею 0,0235 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0235 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

2. Затвердити Колісник Катерині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Донецькій, 42-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Колісник Катерині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:160:0076) по вул. Донецькій, 42-а    

загальною площею 0,0337 га (у тому числі по угіддях: 0,0337 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 Маньковському Івану Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Солдатському, 4  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Маньковському Івану Сергійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:004:0043) по  

пров. Солдатському, 4 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. 

4. Затвердити Довгому Михайлу Тимофійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Олексіївському, 51 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Довгому Михайлу Тимофійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:401:0045) по  

пров. Олексіївському, 51 загальною площею 0,0585 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0585 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

5. Затвердити Краузе Сергію Валерійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Добролюбова, 27 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Краузе Сергію Валерійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:081:0050) по  

вул. Добролюбова, 27 загальною площею 0,0500 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0500 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

6. Затвердити Кібукевичу Валентину Адамовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Паризької комуни, 6 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Кібукевичу Валентину Адамовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:385:0040) по пров. Паризької 

комуни, 6 загальною площею 0,0635 га (у тому числі по угіддях: 0,0635 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 Капоріній Тамарі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Мініна, 40 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Капоріній Тамарі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:276:0030) по пров. Мініна, 40 загальною 

площею 0,0507 га (у тому числі по угіддях: 0,0507 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Кірьякуловій Олені Тимофіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Прирічній, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Кірьякуловій Олені Тимофіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:409:0056) по вул. Прирічній, 4    

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. 

9. Затвердити Івановій Галині Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Вологодській, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Івановій Галині Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:145:0087) по вул. Вологодській, 3    

загальною площею 0,0716 га (у тому числі по угіддях: 0,0716 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Вергун Наталі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Тульській, 64 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Вергун Наталі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:376:0032) по вул. Тульській, 64    

загальною площею 0,0341 га (у тому числі по угіддях: 0,0341 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. 

11. Затвердити Калашниковій Милі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Донецькій, 37 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Калашниковій Милі Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:169:0081) по вул. Донецькій, 37    

загальною площею 0,0417 га (у тому числі по угіддях: 0,0417 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Петросяну Месропу Абеловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Українській, 13-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Петросяну Месропу Абеловичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:386:0041) по  

вул. Українській, 13-а  загальною площею 0,0594  га (у тому числі  

по угіддях: 0,0594 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Степанову Геннадію Юрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Тульській, 18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Степанову Геннадію Юрійовичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:353:0048) по вул. Тульській, 18   

загальною площею 0,0376 га (у тому числі по угіддях: 0,0376 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Демиденко Світлані Леонідівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Донецькій, 46 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Демиденко Світлані Леонідівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:160:0077) по вул. Донецькій, 46 

загальною площею 0,0469 га (у тому числі по угіддях: 0,0469 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 Морозову Володимиру Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Мотокросному, 75 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Морозову Володимиру Анатолійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:430:0070) по  

пров. Мотокросному, 75 загальною площею 0,0437 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0437 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Запорожану Олегу Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Холодноярській, 68/2 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Запорожану Олегу Олександровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:031:0027) по  

вул. Холодноярській, 68/2  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. 

17. Затвердити Мирошніченку Анатолію Карповичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Олександра Матросова, 72 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Мирошніченку Анатолію Карповичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:251:0046) по  

вул. Олександра Матросова, 72 загальною площею 0,0580 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0580 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

18. Затвердити Муратовій Ользі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Карабінерній, 88 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Муратовій Ользі Миколаївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:321:0039) по  

вул. Карабінерній, 88 загальною площею 0,0396 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0396 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 Бірюковій Людмилі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Новоукраїнському, 5/35 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Бірюковій Людмилі Іванівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:412:0040) по  

пров. Новоукраїнському, 5/35 загальною площею 0,0549 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0549 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Пилипенку Павлу Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Гастелло, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Пилипенку Павлу Петровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:399:0041) по  

пров. Гастелло, 17 загальною площею 0,0471 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0471 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Шевченко Світлані Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Чайковського, 96 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Шевченко Світлані Володимирівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:297:0034) по  

вул. Чайковського, 96 загальною площею 0,0221 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0221 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

22. Затвердити Міняйлу Ігорю Олександровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Карабінерній, 71 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Міняйлу Ігорю Олександровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:310:0048) по  

вул. Карабінерній, 71 загальною площею 0,0188 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0188 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 Олійнику Володимиру Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Олійнику Володимиру Михайловичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:25:156:0098) по  

пров. Нестерова, 6 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. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

25. 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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