
 
УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від 15 лютого 2018 року       № 1444 
 

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 Товстоган Олені Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Глинки, 82/7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Товстоган Олені Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:375:0025) по вул. Глинки, 82/7   

загальною площею 0,0213 га (у тому числі по угіддях: 0,0213 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Забабуріній Ірині Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Аксьонкіної, 77 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Забабуріній Ірині Володимирівні  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:362:0104) по вул. Аксьонкіної, 77   

загальною площею 0,0521 га (у тому числі по угіддях: 0,0521 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 Табачному Віталію Юрійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Смоленській, 19 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Табачному Віталію Юрійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:107:0093) по  

вул. Смоленській, 19  загальною площею 0,0791 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0791 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Сухаренку Миколі Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Сухаренку Миколі Івановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:006:0030) по  

вул. Волгоградській, 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. 

5. Затвердити Бевз Ганні Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Армійському, 2-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Бевз Ганні Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:31:281:0026) по пров. Армійському, 2-а    

загальною площею 0,0780 га (у тому числі по угіддях: 0,0780 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Білобровій Ірині Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Івана Виговського, 26 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Білобровій Ірині Олександрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:056:0089) по  

вул. Івана Виговського, 26 загальною площею 0,0893 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0893 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити Соколовій Ользі Станіславівні технічну документацію із 

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

вул. Прирічній, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Соколовій Ользі Станіславівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:410:0068) по вул. Прирічній, 20   

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. 

8. Затвердити Шаманській Людмилі Василівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Колодязній, 59 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Шаманській Людмилі Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:25:180:0013) по вул. Колодязній, 59   

загальною площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Клушину Сергію Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Максима Залізняка, 44-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Клушину Сергію Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:074:0054) по пров. Максима 

Залізняка, 44-а загальною площею 0,0910 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0910 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

10. Затвердити Ричковій Наталії Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Ричковій Наталії Григорівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:074:0055) по вул. Затишній, 45    

загальною площею 0,0769 га (у тому числі по угіддях: 0,0769 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Поповіченко Олені Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Мотокросній, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Поповіченко Олені Сергіївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:414:0020) по  

вул. Мотокросній, 15 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. 

12. Затвердити Чуприні Оксані Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Квітковій, 12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Чуприні Оксані Анатоліївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:432:0062) по вул. Квітковій, 12   

загальною площею 0,0454 га (у тому числі по угіддях: 0,0454 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Швайці Ірині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Інгульському, 19 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Швайці Ірині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:108:0083) по пров. Інгульському, 19 

загальною площею 0,0405 га (у тому числі по угіддях: 0,0405 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Іванову Сергію Сергійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Саратовській, 22 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Іванову Сергію Сергійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:360:0058) по  

вул. Саратовській, 22 загальною площею 0,0354 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0354 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити Кірьякулову Ігорю Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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15.1. Передати Кірьякулову Ігорю Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:409:0055) по вул. Прирічній, 4-а   

загальною площею 0,0332 га (у тому числі по угіддях: 0,0332 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Горобцю Олександру Петровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Петра Лахмана, 31-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Горобцю Олександру Петровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:115:0090) по вул. Петра  

Лахмана, 31-а загальною площею 0,0346 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0346 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Гордій Надії Севостянівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Криворізькій, 51-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Гордій Надії Севостянівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:412:0037) по вул. Криворізькій, 51-а  

загальною площею 0,0457 га (у тому числі по угіддях: 0,0457 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Савченку Віктору Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Садовій, 111 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Савченку Віктору Володимировичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:373:0092) по  

вул. Садовій, 111 загальною площею 0,0526 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0526 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

19. Затвердити Христенку Савелію Давидовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Сагайдачного, 60-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Христенку Савелію Давидовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:039:0074) по вул. Гетьмана 
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Сагайдачного, 60-а загальною площею 0,0713 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0713 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Головатенко Ніні Семенівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Матросова, 70 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Головатенко Ніні Семенівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:251:0044) по вул. Олександра 

Матросова, 70  загальною площею 0,0572 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0572 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Даніловій Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Сагайдачного, 48-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Даніловій Олені Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:050:0025) по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 48-а 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. 

22. Затвердити Панасюк Світлані Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

проїзду Воронцовському, 5 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Панасюк Світлані Володимирівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:300:0059) по  

проїзду Воронцовському, 5 загальною площею 0,0718 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0718 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

23. Затвердити Салієвій Юлії Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Сніцара, 75/78 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Салієвій Юлії Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:100:0041) по вул. Павла Сніцара, 75/78  

загальною площею 0,0576 га (у тому числі по угіддях: 0,0576 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. 

24. Затвердити Гладковій Любові Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Марка Вовчка, 1-а  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Гладковій Любові Петрівні  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:113:0106) по вул. Марка  

Вовчка, 1-а загальною площею 0,0411 га (у тому числі по угіддях: 0,0411  га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого  

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

земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Вороненку Віктору Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Мотокросній, 16 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Вороненку Віктору Миколайовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:423:0068) по  

вул. Мотокросній, 16 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. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 27. 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 Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                А.Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова 22 09 49 


