
ПРОЕКТ № 2507 

 
 

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 Семенову Віктору Антоновичу технічну документацію  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Донецькій, 80/3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Семенову Віктору Антоновичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:152:0070) по вул. Донецькій, 80/3  
загальною площею 0,0591 га (у тому числі по угіддях: 0,0591 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Романенко Любові Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Балашівській, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Романенко Любові Миколаївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:056:0097) по  
вул. Балашівській, 10 загальною площею 0,0796 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0796 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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3. Затвердити Горобцю Сергію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Бобринецький шлях, 79 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Горобцю Сергію Васильовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:43:396:0092) по вул. Бобринецький 
шлях, 79 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. 

4. Затвердити Матвійчуку Валерію Євгеновичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Будівельників, 9-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Матвійчуку Валерію Євгеновичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:031:0028) по  
вул. Будівельників, 9-а загальною площею 0,0772 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0772 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Остапенку Сергію Михайловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Ентузіастів, 21 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Остапенку Сергію Михайловичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0454) по вул. Ентузіастів, 21  
загальною площею 0,0601 га (у тому числі по угіддях: 0,0601 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Сокур Валентині Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Кавказькій, 58 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Сокур Валентині Миколаївні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:397:0107) по вул. Кавказькій, 58  
загальною площею 0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 
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7. Затвердити Борідьку Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Гмирьова, 32 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Борідьку Олександру Олександровичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:369:0034) по  
вул. Гмирьова, 32 загальною площею 0,0520 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0520 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Раці Костянтину Юрійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Менделєєва, 16 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Раці Костянтину Юрійовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:160:0057) по вул. Менделєєва, 16  
загальною площею 0,0622 га (у тому числі по угіддях: 0,0622 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Кобилкіній Ганні Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Новоукраїнському, 3 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Кобилкіній Ганні Іванівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:48:412:0038) по пров. Новоукраїнському, 3  
загальною площею 0,0588 га (у тому числі по угіддях: 0,0588 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Козулі Ігорю Юрійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Посадочній, 11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Козулі Ігорю Юріовичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:27:184:0080) по вул. Посадочній, 11  
загальною площею 0,0554 га (у тому числі по угіддях: 0,0554 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 
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11. Затвердити Богородицькому Володимиру Олексійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Ушакова, 35/57  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Богородицькому Володимиру Олексійовичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:362:0108) по  
вул. Ушакова, 35/57 загальною площею 0,0496 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0496 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Гончаренко Любові Миколаївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Амурській, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Гончаренко Любові Миколаївні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:319:0051) по вул. Амурській, 7  
загальною площею 0,0474 га (у тому числі по угіддях: 0,0474 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Маленку Анатолію Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Саратовській, 70 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Маленку Анатолію Миколайовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:376:0035) по  
вул. Саратовській, 70 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. 

14. Затвердити Шелудьку Віталію Вікторовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Глинки, 80 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Шелудьку Віталію Вікторовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:375:0032) по вул. Глинки, 80   
загальною площею 0,0723 га (у тому числі по угіддях: 0,0723 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 
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15. Затвердити Лісовській Людмилі Порфиріївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Коцюбинського, 50  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Лісовській Людмилі Порфиріївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:120:0067) по  
вул. Коцюбинського, 50   загальною площею 0,0702 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0702 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Шершньову Євгену Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Мінській, 101 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Шершньову Євгену Володимировичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:030:0086) по  
вул. Мінській, 101 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. 

17. Затвердити Смутко Ользі Вячеславівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Менделєєва, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Смутко Ользі Вячеславівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:160:0082) по вул. Менделєєва, 20   
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. 

18. Затвердити Пролуненко Олені Борисівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Сєрова, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Пролуненко Олені Борисівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:062:0145) по вул. Сєрова, 7   
загальною площею 0,0684 га (у тому числі по угіддях: 0,0684 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 
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19. Затвердити Максимову Борису Григоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Черкаській, 44 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Максимову Борису Григоровичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:15:095:0093) по вул. Черкаській, 44   
загальною площею 0,0546 га (у тому числі по угіддях: 0,0546 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Гриценко Світлані Стефанівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Дніпровському, 10  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Гриценко Світлані Стефанівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:115:0098) по  
пров. Дніпровському, 10  загальною площею 0,0300 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0300 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Луніній Людмилі Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Чайковського, 57 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Луніній Людмилі Олександрівні  у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:246:0081) по  
вул. Чайковського, 57 загальною площею 0,0587  га (у тому числі по  
угіддях: 0,0587 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Щикот Наталі Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Гастелло, 3  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Щикот Наталі Миколаївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:45:399:0043) по пров. Гастелло, 3  загальною 
площею 0,0425 га (у тому числі по угіддях: 0,0425 га – малоповерхова 
забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 
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23. Затвердити Лушнікову Андрію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Веселковому, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Лушнікову Андрію Олександровичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:167:0040) по  
пров. Веселковому, 17 загальною площею 0,0396 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0396 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Синявіну Михайлу Станіславовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Макаренка, 1-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Синявіну Михайлу Станіславовичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:190:0055) по  
пров. Макаренка, 1-а   загальною площею 0,0629  га (у тому числі по  
угіддях: 0,0629 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Акімову Сергію Миколайовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Підлісній, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Акімову Сергію Миколайовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:041:0028) по вул. Підлісній, 7   
загальною площею 0,0576 га (у тому числі по угіддях: 0,0576 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Самошкіну Юрію Михайловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Глинки, 20-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Самошкіну Юрію Михайловичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:388:0090) по пров. Глинки, 20-а   
загальною площею 0,0341 га (у тому числі по угіддях: 0,0341 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 
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27. Затвердити Алєксєєвій Тетяні Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Ушинського, 5  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Алєксєєвій Тетяні Петрівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:190:0081) по пров. Ушинського, 5   
загальною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Міщенку Максиму Вікторовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Мотокросній, 77 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Міщенку Максиму Вікторовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:436:0023) по  
вул. Мотокросній, 77 загальною площею 0,0796 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0796 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Максимовій Наталі Борисівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Черкаській, 10  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Максимовій Наталі Борисівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:15:095:0094) по  
вул. Черкаській, 10 загальною площею 0,0567 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0567 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

30. Затвердити Роговій Тетяні Ільдусовні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Ентузіастів, 45  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Роговій Тетяні Ільдусовні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0453) по  
вул. Ентузіастів, 45 загальною площею 0,0592 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0592 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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31. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

32. 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 


