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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 Соменко Наталії Миколаївні  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Ломоносова, 31 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Соменко Наталії Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:166:0060) по вул. Ломоносова, 31   

загальною площею 0,0301 га (у тому числі по угіддях: 0,0301 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Береді Ользі Полікарповні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Олександра Матросова, 58  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Береді Ользі Полікарповні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:251:0049) по пров. Олександра 

Матросова, 58  загальною площею 0,0460 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0460 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. 

3. Затвердити Іванову Ігорю Владиславовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Марка Вовчка, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Іванову Ігорю Владиславовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:113:0114) по вул. Марка  

Вовчка, 7 загальною площею 0,0498 га (у тому числі по угіддях: 0,0498 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Марциненку Володимиру Юрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Симона Петлюри, 74 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Марциненку Володимиру Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:207:0044) по  

вул. Симона Петлюри, 74 загальною площею 0,0905 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0905 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

5. Затвердити Попко Ользі Трохимівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Водозбірному, 47 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Попко Ользі Трохимівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:13:083:0009) по пров. Водозбірному, 47 

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. 

6. Затвердити Криниці Олександру Валерійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Лесі Українки, 48 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Криниці Олександру Валерійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:166:0062) по вул. Лесі  

Українки, 48 загальною площею 0,0556  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0556  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 Жабчик Олександрі Василівні  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Вологодській, 45 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Жабчик Олександрі Василівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:143:0108) по  

вул. Вологодській, 45 загальною площею 0,0424 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0424 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

8. Затвердити Цюцюрі Олені Вікторівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Вознесенській, 125 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Цюцюрі Олені Вікторівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:383:0031) по вул. Вознесенській, 125  

загальною площею 0,0556 га (у тому числі по угіддях: 0,0556 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Сікорському Юрію Вікторовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Сікорському Юрію Вікторовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0457) по  

вул. Гідросилівський, 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. 

10. Затвердити Кожухар Ларисі Іванівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Олександра Матросова, 32  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Кожухар Ларисі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:218:0056) по пров. Олександра 

Матросова, 32 загальною площею 0,0430 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0430 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

11. Затвердити Грєшновій Людмилі Олександрівні технічну 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Грєшновій Людмилі Олександрівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:143:0107) по  

вул. Ударній, 18  загальною площею 0,0651 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0651 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Воленку Анатолію Дмитровичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Вознесенській, 121-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Воленку Анатолію Дмитровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:383:0033) по  

вул. Вознесенській, 121-а загальною площею 0,0513 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0513 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Даніловій Ларисі Віталіївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Сєрова, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Даніловій Ларисі Віталіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:062:0146) по вул. Сєрова, 9  

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. 

14. Затвердити Аршиновій Тамарі Валентинівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Інтернаціональній, 84/11 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Аршиновій Тамарі Валентинівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:373:0082) по  

вул. Інтернаціональній, 84/11 загальною площею 0,0381 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0381 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити Устіновській Людмилі Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Галушкіній, 41 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Устіновській Людмилі Володимирівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:246:0100) по  

вул. Галушкіній, 41  загальною площею 0,0424 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0424 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Онойко Надії Андріївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Балтійській, 47 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Онойко Надії Андріївні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:03:003:0096) по вул. Балтійській, 47 

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  Єременко Любові Іванівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Мінській, 121 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Єременко Любові Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:02:009:0209) по вул. Мінській, 121  

загальною площею 0,0480 га (у тому числі по угіддях: 0,0480 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Мусієнко Марії Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Саксаганського, 21 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Мусієнко Марії Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:27:208:0085) по пров. Саксаганського, 21 

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. 

19. Затвердити Мірошниченко Наталії Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Генерала Шумілова, 33 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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19.1. Передати Мірошниченко Наталії Миколаївні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:351:0107) по вул. 

Генерала Шумілова, 33 загальною площею 0,0344 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0344 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Шевченко Марії Віталіївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

тупику Береславському, 13 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Шевченко Марії Віталіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:198:0025) по тупику 

Береславському, 13 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. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у власність по пров. Чайковського, 94 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

21.1. Передати Цибульку Руслану Петровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:297:0027) по  

пров. Чайковського, 94 загальною площею 0,0305 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0305  га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

23. 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.  
 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 


