
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від 07 травня 2019 року         № 2539 
 

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 (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Недбаловій Анні Василівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Харківській, 64-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Недбаловій Анні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:15:133:0049) по вул. Харківській, 64-а  

загальною площею 0,0586 га (у тому числі по угіддях: 0,0586 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Рєзніченко Галині Олександрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Волгоградській, 66-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рєзніченко Галині Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:004:0045) по вул. Волгоградській, 66-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. 

3. Затвердити Курнат Олені Іванівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Бобринецький  
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шлях, 204/2  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Курнат Олені Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:438:0052) по вул. Бобринецький  

шлях, 204/2 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. 

4. Затвердити Зайцевій Галині Олександрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Миколи Міхновського, 40  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Зайцевій Галині Олександрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:406:0070) по  

вул. Миколи Міхновського, 40  загальною площею 0,0748  га (у тому числі по 

угіддях: 0,0748 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по тупику Світлогорському, 8   для будівництва та обслуговування 

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

Передати Ларенко Діані Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:172:0093) по тупику Світлогорському, 8 

загальною площею 0,0619 га (у тому числі по угіддях: 0,0619 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Кізько Олені Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по тупику Озерному, 16 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кізько Олені Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:27:186:0029) по тупику Озерному, 16 

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. 

7. Затвердити Середі Олександру Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  вул. Суворова, 4 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Середі Олександру Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:362:0113) по вул. Суворова, 4 

загальною площею 0,0633 га (у тому числі по угіддях: 0,0633 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Тарасенко Галині Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тарасенко Галині Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:179:0068) по вул. Запорозькій, 5-а 

загальною площею 0,0410 га (у тому числі по угіддях: 0,0410 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Любченко Надії Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Микитенка, 33-в для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Любченко Надії Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:421:0072) по вул. Микитенка, 33-в 

загальною площею 0,0392 га (у тому числі по угіддях: 0,0392 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Саусі Ларисі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Мотокросній, 75 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Саусі Ларисі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:49:436:0035) по вул. Мотокросній, 75  

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. 

11. Затвердити Сидоренку Віктору Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тихій, 34-а 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Сидоренку Віктору Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:362:0114) по вул. Тихій, 34-а 

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. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по  вул. Руслана Слободянюка, 25 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

Передати Колісниченку Максиму Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:188:0100) по вул. Руслана 

Слободянюка, 25 загальною площею 0,0712 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0712 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Бондаренку Івану Андрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Якуба Коласа, 32 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бондаренку Івану Андрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:431:0043) по вул. Якуба Коласа, 32 

загальною площею 0,0501 га (у тому числі по угіддях: 0,0501 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Харченко Ірині Олегівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по тупику Азовському, 6 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Харченко Ірині Олегівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:02:002:0431) по тупику Азовському, 6   

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. 

15. Затвердити Волошиній Надії Ларионівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Павла Луньова, 21-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Волошиній Надії Ларионівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:49:423:0077) по вул. Павла Луньова, 21-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. 

16. Затвердити Дьяченко Ірині Дмитрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Сугокліївській, 92-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дьяченко Ірині Дмитрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:433:0020) по вул. Сугокліївській, 92-а 

загальною площею 0,0741 га (у тому числі по угіддях: 0,0741 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Каприці Юрію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Микитенка, 33 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Каприці Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:421:0069) по вул. Микитенка, 33 загальною 

площею 0,0848 га (у тому числі по угіддях: 0,0848 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

18. Затвердити Гришину Леоніду Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Ринковому, 2-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гришину Леоніду Олексійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:379:0040) по пров. Ринковому, 2-а 

загальною площею 0,0523 га (у тому числі по угіддях: 0,0523 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Марковій Надії Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Карабінерній, 99 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Марковій Надії Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:36:321:0040) по вул. Карабінерній, 99 

загальною площею 0,0509 га (у тому числі по угіддях: 0,0509 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Подмазовій Раїсі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Фортечній, 3 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Подмазовій Раїсі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:39:315:0127) по вул. Фортечній, 3 загальною 

площею 0,0447 га (у тому числі по угіддях: 0,0447 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

21. Затвердити Григор’єву Віктору Федоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по  вул. Байкальській, 10-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Григор’єву Віктору Федоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:349:0081) по вул. Байкальській, 10-а 

загальною площею 0,0514 га (у тому числі по угіддях: 0,0514 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 

Мосіна О.В.  
 

 

 

Міський голова                                А.РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 


