
 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 08 липня 2021 року         № 632 
 

Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 88, 89, 116, 
118, 121, 126 Земельного кодексу 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», розглянувши технічні 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи погодження суміжних власників 
(користувачів) земельних ділянок, наявне нерухоме майно та заяви громадян, 
Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Лисиці Олені Миколаївні та Прокопченку Леоніду 
Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
спільну сумісну власність, по вул. Генерала Шумілова, 68/46 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Передати Лисиці Олені Миколаївні та Прокопченку Леоніду 
Михайловичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
№ 3510100000:46:373:0135) по вул. Генерала Шумілова, 68/46 загальною 
площею 0,0750 га (у тому числі по угіддях: 0,0750 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 

2. Затвердити Зібаревій Ганні Іванівні, Зібарєвій Ганні Олексіївні, 
Зібарєву Ігорю Романовичу та Бадюк Наталі Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність, по 
вул. Новосибірській, 18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Зібаревій Ганні Іванівні, Зібарєвій Ганні Олексіївні, Зібарєву 
Ігорю Романовичу та Бадюк Наталі Олександрівні у спільну сумісну  
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власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:391:0232) по  
вул. Новосибірській, 18 загальною площею 0,0845 га (у тому числі по угіддях: 
0,0845 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
власність, по вул. Квітковій, 24 для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кобюк Вікторії Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:432:0060) по вул. Квітковій, 24 загальною 
площею 0,0794 га (у тому числі по угіддях: 0,0794 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 

4. Затвердити Алєксєєвій Вірі Всеволодівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність, по вул. Холодноярській, 21 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Алєксєєвій Вірі Всеволодівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0120) по вул. Холодноярській, 21 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 Тулянцевій Раїсі Іванівні, Мосінзову Вадиму 
Валерійовичу, Гасаненко Надії Василівні та Литвинову Василю Миколайовичу  

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

власність, по вул. Олександрійська, 31/120 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тулянцевій Раїсі Іванівні, Мосінзову Вадиму Валерійовичу, 
Гасаненко Надії Василівні та Литвинову Василю Миколайовичу у спільну 
сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:38:292:0044) 

по вул. Олександрійська, 31/120 загальною площею 0,0447 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0447 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

6. Затвердити Барсуковій Таїсі Олександрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність, по вул. Інтернаціональній, 61-а для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Барсуковій Таїсі Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:373:0125) по вул. Інтернаціональній, 61-а 

загальною площею 0,0343 га (у тому числі по угіддях: 0,0343 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
власність, по вул. Сиваській, 37-а для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Колісник Ользі Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:125:0040) по вул. Сиваській, 37-а загальною 
площею 0,0270 га (у тому числі по угіддях: 0,0270 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 

8. Затвердити Лещенко Інні Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність, по вул. Інгульській, 59 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лещенко Інні Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:146:0086) по вул. Інгульській, 59 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. 

 

9. Затвердити Коркуділенку Олександру Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність, по пров. Пилипа 
Орлика, 31 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коркуділенку Олександру Васильовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:13:078:0056) по пров. Пилипа Орлика, 31    
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. 

 

10. Затвердити Мокренчук Валентині Олегівні та Єгояну Армо 
Оніковичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
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спільну сумісну власність, по вул. Українській, 3 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Передати Мокренчук Валентині Олегівні та Єгояну Армо Оніковичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
№ 3510100000:46:386:0052) по вул. Українській, 3 загальною площею 0,0853 га 
(у тому числі по угіддях: 0,0853 га – малоповерхова забудова) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

11. Затвердити Великому Петру Анатолійовичу та Аршиновій Тамарі 
Валентинівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
спільну сумісну власність, по вул. Інтернаціональній, 82-а для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Передати Великому Петру Анатолійовичу та Аршиновій Тамарі 
Валентинівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
№ 3510100000:46:373:0132) по вул. Інтернаціональній, 82-а загальною площею 
0,0569 га (у тому числі по угіддях: 0,0569 га – малоповерхова забудова) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

 

12. Затвердити Амєліній Людмилі Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність, по вул. Яновського, 67/2 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Амєліній Людмилі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:362:0131) по вул. Яновського, 67/2 загальною 
площею 0,0541 га (у тому числі по угіддях: 0,0541 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 

13. Затвердити Потапенко Наталії Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність, по вул. Симона Петлюри, 33 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Потапенко Наталії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:188:0134) по вул. Симона Петлюри, 33 

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. 

 

14. Затвердити Овчаренко Любові Леонідівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність, по вул. Українській, 16 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Овчаренко Любові Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:386:0056) по вул. Українській, 16 загальною 
площею 0,0642 га (у тому числі по угіддях: 0,0642 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 

15. Затвердити Брандорф Олені Олександрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність, по пров. Гулого-Гуленка, 3 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Брандорф Олені Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:207:0055) по пров. Гулого-Гуленка, 3 загальною 
площею 0,0593 га (у тому числі по угіддях: 0,0593 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 

16. Затвердити Якименку Владиславу Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність, по  
вул. Грибоєдова, 28 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Якименку Владиславу Васильовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:43:396:0118) по вул. Грибоєдова, 28 

загальною площею 0,0944 га (у тому числі по угіддях: 0,0944 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 

17. Затвердити Озерянській Юлії Володимирівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність, по пров. Українському, 16 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Озерянській Юлії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:386:0055) по пров. Українському, 16 загальною 
площею 0,0438 га (у тому числі по угіддях: 0,0438 га – малоповерхова забудова) 
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 

18. Затвердити Малашицькій Валентині Сергіївні та Кардаш Валентині 
Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
спільну сумісну власність, по пров. Аджамському, 18 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Передати Малашицькій Валентині Сергіївні та Кардаш Валентині 
Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
№ 3510100000:24:198:0034) по пров. Аджамському, 18 загальною площею 
0,0992 га (у тому числі по угіддях: 0,0992 га – малоповерхова забудова) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

 

19. Затвердити Березнію Сергію Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність, по вул. Херсонській, 92 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Березнію Сергію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:387:0048) по вул. Херсонській, 92 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. 

 

20. Затвердити Ремінному Василю Михайловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність, по вул. Київській, 116 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ремінному Василю Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:115:0120) по вул. Київській, 116 загальною 
площею 0,0330 га (у тому числі по угіддях: 0,0330 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 

21. Затвердити Скринько Тамарі Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність, по вул. Леваневського, 15 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Скринько Тамарі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:079:0070) по вул. Леваневського, 15 загальною 
площею 0,0619 га (у тому числі по угіддях: 0,0619 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 

22. Затвердити Гуці Ользі Дмитрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність, по пров. Лелеківському 2-му, 1 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гуці Ользі Дмитрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:067:0051) по пров. Лелеківському 2-му, 1 
загальною площею 0,0554 га (у тому числі по угіддях: 0,0554 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 

23. Затвердити Петровій Наталі Олександрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність, по вул. Михайлівській, 56 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Петровій Наталі Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:36:277:0040) по вул. Михайлівській, 56 загальною 
площею 0,0700 га (у тому числі по угіддях: 0,0700 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 

24. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

 

25. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
 
Тетяна Антонова 35 83 56 


