
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 05 березня 2020 року        № 3200 
 

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 звернення 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 Саламашенко Світлані Станіславівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Микитенка, 3 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Саламашенко Світлані Станіславівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:416:0049) по вул. Микитенка, 3  

загальною площею 0,0795 га (у тому числі по угіддях: 0,0795 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Мішіну Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олексія Шаповалова, 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати  Мішіну Сергію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:050:0028) по вул. Олексія Шаповалова, 17  

загальною площею 0,0662 га (у тому числі по угіддях: 0,0662 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

3. Затвердити Даніловій Олександрі Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ломоносова, 56 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Даніловій Олександрі Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:166:0066) по вул. Ломоносова, 56 загальною 

площею 0,0555 га (у тому числі по угіддях: 0,0555 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

4. Затвердити Рибаченко Любові Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Олінського, 51 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рибаченко Любові Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:208:0088) по вул. Івана Олінського, 51  

загальною площею 0,0815 га (у тому числі по угіддях: 0,0815 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Биковщенко Ілоні Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Литвинова, 5-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Биковщенко Ілоні Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:390:0043) по вул. Литвинова, 5-а загальною 

площею 0,0419 га (у тому числі по угіддях: 0,0419 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Козлітіній Галині Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Гуляницького, 31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Козлітіній Галині Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0462) по вул. Гуляницького, 31  загальною 

площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
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власність по вул. Зарічній, 48 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скубак Наталії Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:053:0145) по вул. Зарічній, 48 загальною 

площею 0,0610 га (у тому числі по угіддях: 0,0610 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

8. Затвердити Нестерову Сергію Валентиновичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тамбовській, 32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Нестерову Сергію Валентиновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:336:0050) по вул. Тамбовській, 32   загальною 

площею 0,0432 га (у тому числі по угіддях: 0,0432 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Настасієнку Ігорю Федоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Мурманському, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Настасієнку Ігорю Федоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:016:0036) по пров. Мурманському, 14 

загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

10. Затвердити Коваленко Ларисі Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Толбухіна, 2/2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коваленко Ларисі Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:226:0076) по пров. Толбухіна, 2/2 загальною 

площею 0,0495 га (у тому числі по угіддях: 0,0495 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

11. Затвердити Орлик Любові Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по вул. Вербицького, 31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Орлик Любові Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:413:0088) по вул. Вербицького, 31 загальною 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Переверзєвій Наталії Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Володимирській, 83/33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Переверзєвій Наталії Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:127:0040) по вул. Володимирській, 83/33  

загальною площею 0,0367 га (у тому числі по угіддях: 0,0367 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

13. Затвердити Ломаєву Сергію Олександровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Прорізному, 22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ломаєву Сергію Олександровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:119:0067) по пров. Прорізному, 22 загальною 

площею 0,0356 га (у тому числі по угіддях: 0,0356 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

14. Затвердити Колесник Лідії Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Феодосія Козачинського, 35 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Колесник Лідії Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:433:0029) по вул. Феодосія Козачинського, 35  

загальною площею 0,0587 га (у тому числі по угіддях: 0,0587 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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15. Затвердити Корінфілу Анатолію Євгенійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Сугокліївській, 2-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Корінфілу Анатолію Євгенійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:416:0050) по вул. Сугокліївській, 2-а 

загальною площею 0,0652 га (у тому числі по угіддях: 0,0652 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

16. Затвердити Дуднікову Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Бульвар, 9-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дуднікову Олександру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:380:0085) по вул. Межовий Бульвар, 9-а 

загальною площею 0,0411 га (у тому числі по угіддях: 0,0411 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Бойченку Олександру Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

вул. Інтернаціональній, 4-а для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бойченку Олександру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:39:338:0216) по вул. Інтернаціональній, 4-а 

загальною площею 0,0260 га (у тому числі по угіддях: 0,0260 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Сєдова, 4 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Бурдіян Наталії Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:243:0087) по вул. Сєдова, 4  загальною площею 

0,0929 га (у тому числі по угіддях: 0,0929 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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19. Затвердити Сусловій Наталії Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ризькій, 19 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Сусловій Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:035:0062) по вул. Ризькій, 19 загальною 

площею 0,0994 га (у тому числі по угіддях: 0,0994 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

20. Затвердити Ковальчук Наталії Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Остроухова, 2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ковальчук Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:346:0027) по вул. Савелія Остроухова, 2  

загальною площею 0,0560 га (у тому числі по угіддях: 0,0560 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

21. Затвердити Чорній Надії Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Парковій, 2-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чорній Надії Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:390:0042) по вул. Парковій, 2-а загальною 

площею 0,0655 га (у тому числі по угіддях: 0,0655 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

22. Затвердити Карлюгіній Людмилі Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Ольвіопольській, 30/11 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Карлюгіній Людмилі Олександрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:380:0086) по  

вул. Ольвіопольській, 30/11 загальною площею 0,0644 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0644 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. 
 

23. Затвердити Юженко Ользі Валентинівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Юженко Ользі Валентинівні 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. 
 

24. Затвердити Якубенко Галині Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Дачному, 27-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Якубенко Галині Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:358:0111) по пров. Дачному, 27-а загальною 

площею 0,0386 га (у тому числі по угіддях: 0,0386 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Бордюг Вікторії Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Донецькій, 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бордюг Вікторії Валеріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:169:0089) по вул. Донецькій, 17 загальною 

площею 0,0499 га (у тому числі по угіддях: 0,0499 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

26. Затвердити Липці Миколі Олександровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Станіслава Майсеєва, 21 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Липці Миколі Олександровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:226:0077) по вул. Станіслава Майсеєва, 21 

загальною площею 0,0508 га (у тому числі по угіддях: 0,0508 га – 
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малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

27. Затвердити Голубу Сергію Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Генерала Родимцева, 50 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Голубу Сергію Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:350:0071) по вул. Генерала Родимцева, 50 

загальною площею 0,0598 га (у тому числі по угіддях: 0,0598 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

29. 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 

О.Мосіна.   
 

 

 

Міський голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 22 09 49 


