
ПРОЕКТ № 3347   

 

 

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, 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 Биковій Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Озерна Балка, 47/17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Биковій Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:27:192:0022) по вул. Озерна Балка, 47/17  

загальною площею 0,0551 га (у тому числі по угіддях: 0,0551 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Мудраку Руслану Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 72 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мудраку Руслану Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:004:0049) по вул. Волгоградській, 72  

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити фан дер Фейн Вікторії Вікторівні та Мошак Любові 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Павлова, 54 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати фан дер Фейн Вікторії Вікторівні та Мошак Любові Василівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:21:138:0074) по вул. Павлова, 54 загальною площею 0,0544 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0544  га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити  Макаровій Ганні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана Хмельницького, 25  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Макаровій Ганні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:049:0178) по вул. Богдана  

Хмельницького, 25 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. 

5. Затвердити Ганському Олександру Богдановичу та Усенко Світлані 

Віталіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Таврійській, 37 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ганському Олександру Богдановичу та Усенко Світлані 

Віталіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:42:363:0034) по вул. Таврійській, 37 загальною площею  

0,0434 га (у тому числі по угіддях: 0,0434 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

6. Затвердити Резніченко Валентині Миколаївні, Резніченко Наталії 

Анатоліївні та Решетову Сергію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Гагаріна, 72 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Резніченко Валентині Миколаївні, Резніченко Наталії 

Анатоліївні та Решетову Сергію Миколайовичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:248:0087) по  

вул. Гагаріна, 72 загальною площею 0,0431 га (у тому числі по угіддях:  

0,0431 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Москаленку Сергію Миколайовичу та Москаленку Руслану 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Козака Мамая, 23 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Москаленку Сергію Миколайовичу та Москаленку Руслану 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:04:012:0047) по пров. Козака Мамая, 23 загальною площею  

0,0553 га (у тому числі по угіддях: 0,0553 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

8. Затвердити Миколенку Василю Григоровичу та Шевченку Валерію 

Гордійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Лелеківській, 28 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Миколенку Василю Григоровичу та Шевченку Валерію 

Гордійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:05:056:0110) по вул. Лелеківській, 28 загальною площею  

0,1364 га (у тому числі по угіддях: 0,1364 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

9. Затвердити Крименецькій Марії Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Павла Луньова, 43 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Крименецькій Марії Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:49:423:0078) по вул. Павла Луньова, 43 

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. 
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10. Затвердити Дудіну Єгору Лук’яновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Миколи Міхновського, 32 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дудіну Єгору Лук’яновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:406:0077) по вул. Миколи Міхновського, 32 

загальною площею 0,0630 га (у тому числі по угіддях: 0,0630 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Горбатенку Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

пров. Салганному, 7 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Горбатенку Володимиру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:314:0053) по пров. Салганному, 7  

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 Шевченко Наталії Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по тупику Полтавському, 6-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевченко Наталії Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:25:156:0103) по тупику Полтавському, 6-а 

загальною площею 0,0406 га (у тому числі по угіддях: 0,0406 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Гліві Антоніні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ольги Кобилянської, 7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гліві Антоніні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:431:0044) по вул. Ольги Кобилянської, 7   

загальною площею 0,0595 га (у тому числі по угіддях: 0,0595 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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14. Затвердити Индичевій Тамарі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Грузовій Двір, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Индичевій Тамарі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:16:103:0108) по вул. Грузовій Двір, 15  

загальною площею 0,0905 га (у тому числі по угіддях: 0,0905 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Гудимі Вікторії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Маріупольській, 29/31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гудимі Вікторії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:438:0048) по вул. Маріупольській, 29/11  

загальною площею 0,0232 га (у тому числі по угіддях: 0,0232 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Сафроновій Наталі Олександрівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

вул. Петропавлівській, 11/2 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сафроновій Наталі Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:31:248:0089) по вул. Петропавлівській, 11/2  

загальною площею 0,0808 га (у тому числі по угіддях: 0,0808 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Нікітенку Юрію Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Дачному, 59-б  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Нікітенку Юрію Володимировичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:362:0115) по пров. Дачному, 59-б   

загальною площею 0,0320 га (у тому числі по угіддях: 0,0320 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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18. Затвердити Маратану Олександру Івановичу та Урсуленку 

Олександру Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Руслана Слободянюка, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Маратану Олександру Івановичу та Урсуленку Олександру 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:27:188:0105) по вул. Руслана Слободянюка, 9 загальною 

площею 0,1197 га (у тому числі по угіддях: 0,1197 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

19. Затвердити Каминіній Наталії Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Євгена Сверстюка, 24  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Каминіній Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:421:0076) по вул. Євгена Сверстюка, 24  

загальною площею 0,0540 га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Дахно Людмилі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Слободському, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дахно Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:403:0019) по пров. Слободському, 1 

загальною площею 0,0661 га (у тому числі по угіддях: 0,0661 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Довгенку Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Олімпійській, 34 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Довгенку Олександру Миколайовичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:415:0026) по вул. Олімпійській, 34   

загальною площею 0,0558 га (у тому числі по угіддях: 0,0558 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Тарану Віталію Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Франка, 17/28 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тарану Віталію Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:104:0062) по вул. Івана Франка, 17/28   

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. 

23. Затвердити Мотузенку Володимиру Миколайовичу та Гераськіній 

Валентині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Гетьмана Сагайдачного, 117  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мотузенку Володимиру Миколайовичу та Гераськіній 

Валентині Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:025:0035) по вул. Гетьмана  

Сагайдачного, 117  загальною площею 0,1665 га (у тому числі по угіддях: 

0,1665 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

пров. Салтикова – Щедріна, 34 загальною площею 0,0418 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Цапенку Миколі Борисовичу у власність частину земельної 

ділянки (кадастровий номер 3510100000:18:113:0116) по пров. Салтикова – 

Щедріна, 34 загальною площею 0,0203 га (у тому числі по угіддях: 0,0  га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Голівець Марині Олександрівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Марка Вовчка, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Голівець Марині Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:18:113:0102) по вул. Марка Вовчка, 15    

загальною площею 0,0355 га (у тому числі по угіддях: 0,0355 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. 

26. Затвердити Щербині Марині Віталіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Воронезькій, 29 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Щербині Марині Віталіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:360:0060) по вул. Воронезькій, 29 загальною 

площею 0,0461 га (у тому числі по угіддях: 0,0461 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

27. Затвердити Журавльовій Галині Антонівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ольги Кобилянської, 18 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Журавльовій Галині Антонівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:431:0049) по вул. Ольги Кобилянської, 18    

загальною площею 0,0528 га (у тому числі по угіддях: 0,0528 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Мосейко Людмилі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тернопільській, 37/23 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мосейко Людмилі Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:145:0090) по вул. Тернопільській, 37/23 

загальною площею 0,0363 га (у тому числі по угіддях: 0,0363 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Вагжанову Юрію Олександровичу технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Преображенській, 48/65 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вагжанову Юрію Олександровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:310:0050) по  

вул. Преображенській, 48/65 загальною площею 0,0404 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0404 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. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

31. 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 



Доопрацьований 01.10.2019 

ПРОЕКТ № 3347   

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я Д 

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, 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 Биковій Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Озерна Балка, 47/17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Биковій Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:27:192:0022) по вул. Озерна Балка, 47/17  

загальною площею 0,0551 га (у тому числі по угіддях: 0,0551 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Мудраку Руслану Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 72 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мудраку Руслану Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:004:0049) по вул. Волгоградській, 72  

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити фан дер Фейн Вікторії Вікторівні та Мошак Любові 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Павлова, 54 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати фан дер Фейн Вікторії Вікторівні та Мошак Любові Василівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:21:138:0074) по вул. Павлова, 54 загальною площею 0,0544 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0544  га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити  Макаровій Ганні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана Хмельницького, 25  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Макаровій Ганні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:049:0178) по вул. Богдана  

Хмельницького, 25 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. 

5. Затвердити Ганському Олександру Богдановичу та Усенко Світлані 

Віталіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Таврійській, 37 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ганському Олександру Богдановичу та Усенко Світлані 

Віталіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:42:363:0034) по вул. Таврійській, 37 загальною площею  

0,0434 га (у тому числі по угіддях: 0,0434 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

6. Затвердити Резніченко Валентині Миколаївні, Резніченко Наталії 

Анатоліївні та Решетову Сергію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Гагаріна, 72 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Резніченко Валентині Миколаївні, Резніченко Наталії 

Анатоліївні та Решетову Сергію Миколайовичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:248:0087) по  

вул. Гагаріна, 72 загальною площею 0,0431 га (у тому числі по угіддях:  

0,0431 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Москаленку Сергію Миколайовичу та Москаленку Руслану 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Козака Мамая, 23 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Москаленку Сергію Миколайовичу та Москаленку Руслану 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:04:012:0047) по пров. Козака Мамая, 23 загальною площею  

0,0553 га (у тому числі по угіддях: 0,0553 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

8. Затвердити Миколенку Василю Григоровичу та Шевченку Валерію 

Гордійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Лелеківській, 28 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Миколенку Василю Григоровичу та Шевченку Валерію 

Гордійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:05:056:0110) по вул. Лелеківській, 28 загальною площею  

0,1364 га (у тому числі по угіддях: 0,1364 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

9. Затвердити Крименецькій Марії Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Павла Луньова, 43 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Крименецькій Марії Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:49:423:0078) по вул. Павла Луньова, 43 

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. 
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10. Затвердити Дудіну Єгору Лук’яновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Миколи Міхновського, 32 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дудіну Єгору Лук’яновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:406:0077) по вул. Миколи Міхновського, 32 

загальною площею 0,0630 га (у тому числі по угіддях: 0,0630 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Горбатенку Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

пров. Салганному, 7 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Горбатенку Володимиру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:314:0053) по пров. Салганному, 7  

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 Шевченко Наталії Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по тупику Полтавському, 6-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевченко Наталії Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:25:156:0103) по тупику Полтавському, 6-а 

загальною площею 0,0406 га (у тому числі по угіддях: 0,0406 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Гліві Антоніні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ольги Кобилянської, 7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гліві Антоніні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:431:0044) по вул. Ольги Кобилянської, 7   

загальною площею 0,0595 га (у тому числі по угіддях: 0,0595 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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14. Затвердити Індичевій Тамарі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Грузовій Двір, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Індичевій Тамарі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:16:103:0108) по вул. Грузовій Двір, 15  

загальною площею 0,0905 га (у тому числі по угіддях: 0,0905 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Гудимі Вікторії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Маріупольській, 29/31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гудимі Вікторії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:438:0048) по вул. Маріупольській, 29/11  

загальною площею 0,0232 га (у тому числі по угіддях: 0,0232 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Сафроновій Наталі Олександрівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

вул. Петропавлівській, 11/2 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сафроновій Наталі Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:31:248:0089) по вул. Петропавлівській, 11/2  

загальною площею 0,0808 га (у тому числі по угіддях: 0,0808 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Нікітенку Юрію Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Дачному, 59-б  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Нікітенку Юрію Володимировичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:362:0115) по пров. Дачному, 59-б   

загальною площею 0,0320 га (у тому числі по угіддях: 0,0320 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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18. Затвердити Маркітану Олександру Івановичу та Урсуленку 

Олександру Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Руслана Слободянюка, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Маркітану Олександру Івановичу та Урсуленку Олександру 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:27:188:0105) по вул. Руслана Слободянюка, 9 загальною 

площею 0,1197 га (у тому числі по угіддях: 0,1197 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Євгена Сверстюка, 24  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Каминіній Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:421:0076) по вул. Євгена Сверстюка, 24  

загальною площею 0,0540 га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Дахно Людмилі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Слободському, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дахно Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:403:0019) по пров. Слободському, 1 

загальною площею 0,0661 га (у тому числі по угіддях: 0,0661 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Довгенку Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Олімпійській, 34 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Довгенку Олександру Миколайовичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:415:0026) по вул. Олімпійській, 34   

загальною площею 0,0558 га (у тому числі по угіддях: 0,0558 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Тарану Віталію Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Франка, 17/28 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тарану Віталію Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:104:0062) по вул. Івана Франка, 17/28   

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. 

23. Затвердити Мотузенку Володимиру Миколайовичу та Гераськіній 

Валентині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Гетьмана Сагайдачного, 117  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мотузенку Володимиру Миколайовичу та Гераськіній 

Валентині Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:025:0035) по вул. Гетьмана  

Сагайдачного, 117  загальною площею 0,1665 га (у тому числі по угіддях: 

0,1665 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

пров. Салтикова – Щедріна, 34 загальною площею 0,0418 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Цапенку Миколі Борисовичу у власність частину земельної 

ділянки (кадастровий номер 3510100000:18:113:0116) по пров. Салтикова – 

Щедріна, 34 загальною площею 0,0203 га (у тому числі по угіддях: 0,0  га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Голівець Марині Олександрівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Марка Вовчка, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Голівець Марині Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:18:113:0102) по вул. Марка Вовчка, 15    

загальною площею 0,0355 га (у тому числі по угіддях: 0,0355 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. 

26. Затвердити Щербині Марині Віталіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Воронезькій, 29 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Щербині Марині Віталіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:360:0060) по вул. Воронезькій, 29 загальною 

площею 0,0461 га (у тому числі по угіддях: 0,0461 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

27. Затвердити Журавльовій Галині Антонівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ольги Кобилянської, 18 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Журавльовій Галині Антонівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:431:0049) по вул. Ольги Кобилянської, 18    

загальною площею 0,0528 га (у тому числі по угіддях: 0,0528 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Мосейко Людмилі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тернопільській, 37/23 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мосейко Людмилі Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:145:0090) по вул. Тернопільській, 37/23 

загальною площею 0,0363 га (у тому числі по угіддях: 0,0363 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Вагжанову Юрію Олександровичу технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Преображенській, 48/65 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вагжанову Юрію Олександровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:310:0050) по  

вул. Преображенській, 48/65 загальною площею 0,0404 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0404 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. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

31. 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 



 Доопрацьований 29.10.2019 

 ПРОЕКТ № 3347 

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, 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 Биковій Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Озерна Балка, 47/17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Биковій Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:27:192:0022) по вул. Озерна Балка, 47/17 

загальною площею 0,0551 га (у тому числі по угіддях: 0,0551 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Мудраку Руслану Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 72 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Мудраку Руслану Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:004:0049) по вул. Волгоградській, 72 

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. 

3. Затвердити фан дер Фейн Вікторії Вікторівні та Мошак Любові 

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

спільну сумісну власність по вул. Павлова, 54 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

Передати фан дер Фейн Вікторії Вікторівні та Мошак Любові  Василівні 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:21:138:0074) по вул. Павлова, 54 загальною площею 0,0544 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0544 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Макаровій Ганні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана Хмельницького, 25 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Передати Макаровій Ганні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер  3510100000:05:049:0178)  по  вул.  Богдана 

Хмельницького, 25 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. 

5. Затвердити Ганському Олександру Богдановичу та Усенко Світлані 

Віталіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Таврійській, 37 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

Передати Ганському Олександру Богдановичу та Усенко Світлані 

Віталіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:42:363:0034)  по  вул.  Таврійській,  37   загальною   площею   

0,0434 га (у тому числі по угіддях: 0,0434 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

6. Затвердити Резніченко Валентині Миколаївні, Резніченко Наталії 

Анатоліївні та Решетову Сергію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Гагаріна, 72 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Передати Резніченко Валентині Миколаївні, Резніченко Наталії 

Анатоліївні та Решетову Сергію Миколайовичу у спільну сумісну власність 

земельну    ділянку    (кадастровий    номер     3510100000:31:248:0087)     по 

вул. Гагаріна, 72 загальною площею 0,0431 га (у тому  числі  по  угіддях:  

0,0431 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Москаленку Сергію Миколайовичу та Москаленку Руслану 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Козака Мамая, 23 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

Передати Москаленку Сергію Миколайовичу та Москаленку Руслану 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:04:012:0047) по пров. Козака Мамая, 23 загальною площею 

0,0553 га (у тому числі по угіддях: 0,0553 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

8. Затвердити Миколенку Василю Григоровичу та Шевченку Валерію 

Гордійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Лелеківській, 28 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

Передати Миколенку Василю Григоровичу та Шевченку Валерію 

Гордійовичу у спільну сумісну власність земельну  ділянку  (кадастровий  

номер 3510100000:05:056:0110) по вул. Лелеківській, 28 загальною площею 

0,1364 га (у тому числі по угіддях: 0,1364 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

9. Затвердити Крименецькій Марії Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Павла Луньова, 43 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Крименецькій Марії Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:49:423:0078) по вул. Павла Луньова, 43 

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 Дудіну Єгору Лук’яновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Миколи Міхновського, 32 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка). 



4 
 

Передати Дудіну Єгору Лук’яновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:406:0077) по вул. Миколи Міхновського, 32 

загальною площею 0,0630 га (у тому числі по угіддях: 0,0630 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Горбатенку Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо  встановлення  (відновлення)  меж 

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

пров. Салганному, 7 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Передати Горбатенку Володимиру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:314:0053) по пров. Салганному, 7 

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 Шевченко Наталії Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по тупику Полтавському, 6-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Шевченко Наталії Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:25:156:0103) по тупику Полтавському, 6-а 

загальною площею 0,0406 га (у тому числі по угіддях: 0,0406 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Гліві Антоніні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ольги Кобилянської, 7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Гліві Антоніні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:431:0044) по вул. Ольги Кобилянської, 7 

загальною площею 0,0595 га (у тому числі по угіддях: 0,0595 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Індичевій Тамарі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Грузовій Двір, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 
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Передати Індичевій Тамарі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:16:103:0108) по вул. Грузовій Двір, 15 

загальною площею 0,0905 га (у тому числі по угіддях: 0,0905 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Гудимі Вікторії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Маріупольській, 29/31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Гудимі Вікторії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:438:0048) по вул. Маріупольській, 29/11 

загальною площею 0,0232 га (у тому числі по угіддях: 0,0232 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Сафроновій Наталі Олександрівні технічну документацію 

із  землеустрою  щодо   встановлення   (відновлення)  меж   земельної  ділянки  

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

вул. Петропавлівській, 11/2 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Передати Сафроновій Наталі Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:31:248:0089) по вул. Петропавлівській, 11/2 

загальною площею 0,0808 га (у тому числі по угіддях: 0,0808 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Нікітенку Юрію Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Дачному, 59-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Нікітенку Юрію Володимировичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:362:0115) по пров. Дачному,  59-б 

загальною площею 0,0320 га (у тому числі по угіддях: 0,0320 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Маркітану Олександру Івановичу та Урсуленку 

Олександру Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Руслана Слободянюка, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 
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Передати Маркітану Олександру Івановичу та Урсуленку Олександру 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:27:188:0105) по вул. Руслана Слободянюка, 9 загальною 

площею 0,1197 га (у тому числі по угіддях: 0,1197 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  

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

громадської забудови. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Євгена Сверстюка, 24 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

Передати Каминіній Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:421:0076) по вул. Євгена Сверстюка, 24 

загальною площею 0,0540 га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Дахно Людмилі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Слободському, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Дахно Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:403:0019) по пров. Слободському, 1 

загальною площею 0,0661 га (у тому числі по угіддях: 0,0661 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Довгенку Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Олімпійській, 34 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Передати Довгенку Олександру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:415:0026) по вул. Олімпійській, 34 

загальною площею 0,0558 га (у тому числі по угіддях: 0,0558 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Тарану Віталію Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Франка, 17/28 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 
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Передати Тарану Віталію Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:104:0062) по вул. Івана Франка, 17/28 

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. 

23. Затвердити Мотузенку Володимиру Миколайовичу та Гераськіній 

Валентині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Гетьмана Сагайдачного, 117 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Передати Мотузенку Володимиру Миколайовичу та Гераськіній 

Валентині Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий  номер  3510100000:05:025:0035)  по  вул.  Гетьмана 

Сагайдачного, 117 загальною площею 0,1665 га (у тому числі по  угіддях: 

0,1665 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Голівець Марині Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Марка Вовчка, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Голівець Марині Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:18:113:0102) по вул. Марка Вовчка, 15 

загальною площею 0,0355 га (у тому числі по угіддях: 0,0355 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Щербині Марині Віталіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Воронезькій, 29 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Щербині Марині Віталіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:360:0060) по вул. Воронезькій, 29 загальною 

площею 0,0461 га (у тому числі по угіддях: 0,0461 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  

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

громадської забудови. 

26. Затвердити Журавльовій Галині Антонівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ольги Кобилянської, 18 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Журавльовій Галині Антонівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:431:0049) по вул. Ольги Кобилянської, 18 

загальною площею 0,0528 га (у тому числі по угіддях: 0,0528 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Мосейко Людмилі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тернопільській, 37/23 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

Передати Мосейко Людмилі Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:145:0090) по вул. Тернопільській, 37/23 

загальною площею 0,0363 га (у тому числі по угіддях: 0,0363 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Вагжанову Юрію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Преображенській, 48/65 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Передати   Вагжанову    Юрію    Олександровичу    у    власність 

земельну    ділянку    (кадастровий    номер     3510100000:36:310:0050)     по 

вул. Преображенській, 48/65 загальною площею 0,0404 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0404 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

30. 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 
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