
ПРОЄКТ № 1182 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від «____» ____________ 2022 року     № ______ 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 87, 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 Осадчук Богдані Валентинівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Осадчук Богдані Валентинівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:144:0059) по пров. Карпатському, 1 загальною 

площею 0,0508 га (у тому числі по угіддях: 0,0508 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

2. Затвердити Царенку Сергію Івановичу та Царенко Ларисі Анатоліївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по пров. Успенського, 13 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Царенку Сергію Івановичу та Царенко Ларисі  

Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:416:0048) по пров. Успенського, 13 загальною площею  

0,0492 га (у тому числі по угіддях: 0,0492 га – малоповерхова забудова) для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

3. Затвердити Стасишиній Інні Володимирівні та Юр’єву Юрію 

Олеговичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Водогінній, 76 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Затвердити Стасишиній Інні Володимирівні та Юр’єву Юрію 

Олеговичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:13:087:0048) по вул. Водогінній, 76 загальною площею  

0,0659 га (у тому числі по угіддях: 0,0659 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

4. Затвердити Шимко Єлизаветі Михайлівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Максима  

Залізняка, 27 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шимко Єлизаветі Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:069:0067) по пров. Максима Залізняка, 27  

загальною площею 0,0443 га (у тому числі по угіддях: 0,0443 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Сухаренку Анатолію Григоровичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 45  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сухаренку Анатолію Григоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:04:006:0053) по вул. Волгоградській, 45 

загальною площею 0,0898 га (у тому числі по угіддях: 0,0898 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

6. Затвердити Станкевичу Олександру Олеговичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Домонтовича, 4-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Станкевичу Олександру Олеговичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:428:0113) по вул. Віктора  
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Домонтовича, 4-а загальною площею 0,0584 га (у тому числі по угіддях:  

0,0584 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Котовій Ганні Олександрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Пилипа Хмари, 14 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Котовій Ганні Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:107:0125) по вул. Пилипа Хмари, 14 загальною 

площею 0,0566 га (у тому числі по угіддях: 0,0566 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

8. Затвердити Донцовій Надії Михайлівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Профспілковій, 22  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Донцовій Надії Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:395:0057) по вул. Профспілковій, 22 загальною 

площею 0,0500 га (у тому числі по угіддях: 0,0500 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Хоменко Любові Вікторівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Балтійській, 61 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хоменко Любові Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:003:0112) по вул. Балтійській, 61 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 Пінчуку Михайлу Васильовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Андрія Матвієнка, 11  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пінчуку Михайлу Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:28:171:0107) по вул. Андрія Матвієнка, 11    

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

11. Затвердити Канцеру Сергію Миколайовичу та Романецькому 

Вячеславу Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Бобринецький шлях, 180 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Канцеру Сергію Миколайовичу та Романецькому Вячеславу 

Петровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:438:0071) по вул. Бобринецький шлях, 180 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Філімончуку Анатолію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Мелітопольській, 33 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Філімончуку Анатолію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:04:007:0061) по вул. Мелітопольській, 33  

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. 
 

13. Затвердити Муликіній Світлані Петрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Курчатова, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Муликіній Світлані Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:430:0040) по вул. Курчатова, 5 загальною 

площею 0,0719 га (у тому числі по угіддях: 0,0719 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

14. Затвердити Сафонову Віктору Миколайовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Бесарабській, 22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сафонову Віктору Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:003:0113) по вул. Бесарабській, 22 загальною 
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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. 
 

15. Затвердити Дедушку Юрію Ананійовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Байкальській, 57 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дедушку Юрію Ананійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:367:0103) по вул. Байкальській, 57 загальною 

площею 0,0387 га (у тому числі по угіддях: 0,0387 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

16. Затвердити Остапчук Людмилі Петрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мінській, 56 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Остапчук Людмилі Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:029:0107) по вул. Мінській, 56 загальною 

площею 0,0640 га (у тому числі по угіддях: 0,0640 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

17. Затвердити Сахненко Інні Анатоліївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Антоновича, 46 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сахненко Інні Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:223:0030) по вул. Володимира Антоновича, 46 

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Свистуновій Наталії Іванівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Свистуновій Наталії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:436:0049) по вул. Північній, 3 загальною 

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

19. Затвердити Шандрюку Павлу Григоровичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Паризької комуни, 7  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шандрюку Павлу Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:373:0147) по вул. Паризької комуни, 7 

загальною площею 0,0362 га (у тому числі по угіддях: 0,0362 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Лелеківській, 13 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Соловйовій Тетяні Віталіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:067:0053) по вул. Лелеківській, 13 загальною 

площею 0,0639 га (у тому числі по угіддях: 0,0639 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

21. Затвердити Аненко Катерині Олександрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Павлоградській, 26 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Аненко Катерині Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:007:0062) по вул. Павлоградській, 26   

загальною площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 0,0603 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

22. Затвердити Урсакі Станіславу Сергійовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Лелеківській, 44 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Урсакі Станіславу Сергійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:067:0046) по вул. Лелеківській, 44 загальною 

площею 0,0806 га (у тому числі по угіддях: 0,0806 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

23. Затвердити Трубчанінову Михайлу Васильовичу та Трубчаніновій 

Марії Никонівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Тульській, 44 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Трубчанінову Михайлу Васильовичу та Трубчаніновій Марії 

Никонівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:367:0100) по вул. Тульській, 44 загальною площею 0,0360 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0360 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

24. Затвердити Єрмоленку Анатолію Григоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Титова, 12  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Єрмоленку Анатолію Григоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:04:023:0077) по пров. Титова, 12   

загальною площею 0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

25. Затвердити Бондарю Костянтину Борисовичу, Бондарь Марії 

Григорівні, Крокодил Таїсі Борисівні та Бугрій Тетяні Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Воронцовській, 60 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бондарю Костянтину Борисовичу, Бондарь Марії Григорівні, 

Крокодил Таїсі Борисівні та Бугрій Тетяні Миколаївні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:24:243:0105) по  

вул. Воронцовській, 60 загальною площею 0,0455 га (у тому числі по угіддях: 

0,0455 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

26. Затвердити Свіркул Валентині Іванівні та Соловйовій Людмилі 

Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Червоному, 30 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Свіркул Валентині Іванівні та Соловйовій Людмилі  

Григорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:300:0076) по пров. Червоному, 30 загальною площею  

0,0578 га (у тому числі по угіддях: 0,0578 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

27. Затвердити Шамшур Людмилі Олександрівні та Шамшуру Роману 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Шкільній, 31 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шамшур Людмилі Олександрівні та Шамшуру Роману 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:413:0209) по вул. Шкільній, 31 загальною площею 0,0477 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0477 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

28. Затвердити Банар-Янатію Олександру Юрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Банар-Янатію Олександру Юрійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:21:146:0079) по вул. Кременчуцькій, 34 

загальною площею 0,0413 га (у тому числі по угіддях: 0,0413 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

29. Затвердити Гуменюк Катерині Володимирівні, Ісаєвій Тетяні 

Тофиківні, Ісаєву Євгену Тофиковичу та Ісаєвій Людмилі Григорівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Чернишевського, 72/27 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гуменюк Катерині Володимирівні, Ісаєвій Тетяні Тофиківні, 

Ісаєву Євгену Тофиковичу та Ісаєвій Людмилі Григорівні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:45:402:0047) по  

вул. Чернишевського, 72/27 загальною площею 0,0749 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0749 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

30. Затвердити Бойко Олександрі Петрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Кременчуцькій, 36  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бойко Олександрі Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:146:0097) по вул. Кременчуцькій, 36 загальною 

площею 0,0415 га (у тому числі по угіддях: 0,0415 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

31. Затвердити Зацерковній Валентині Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Маяковського, 101/7 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Зацерковній Валентині Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:14:136:0105) по вул. Маяковського, 101/7 

загальною площею 0,0383 га (у тому числі по угіддях: 0,0383 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

32. Затвердити Фоменко Ірині Володимирівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ломоносова, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Фоменко Ірині Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:170:0045) по вул. Ломоносова, 30 загальною 

площею 0,0380 га (у тому числі по угіддях: 0,0380 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Олександра Матросова, 58 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Карнауху Віталію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:218:0067) по вул. Олександра Матросова, 58 

загальною площею 0,0589 га (у тому числі по угіддях: 0,0589 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

34. Затвердити Рибаченко Надії Никифорівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 5 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рибаченко Надії Никифорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:353:0062) по вул. Саратовській, 5 загальною 

площею 0,0402 га (у тому числі по угіддях: 0,0402 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

35. Затвердити Скрипніченко Лідії Федорівні та Беспальку Михайлу 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Лелеківській, 14 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Скрипніченко Лідії Федорівні та Беспальку Михайлу  

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:05:049:0199) по вул. Лелеківстькій, 14 загальною площею  

0,1114 га (у тому числі по угіддях: 0,1114 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

36. Затвердити Гавришу Владиславу Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

по вул. Українська, 37/28 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гавришу Владиславу Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:380:0098) по вул. Українська, 37/28  

загальною площею 0,0648 га (у тому числі по угіддях: 0,0648 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

37. Затвердити Скерлет Наталії Леонідівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Андріївській, 73/19  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скерлет Наталії Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:293:0046) по вул. Андріївській, 73/19   

загальною площею 0,0428 га (у тому числі по угіддях: 0,0428 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

38. Затвердити Печериці Валентині Семенівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Цілинній, 46 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Печериці Валентині Семенівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:418:0082) по вул. Цілинній, 46 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. 
 

39. Затвердити Федоренку Юрію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Міцкевича, 26 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Федоренку Юрію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:11:071:0084) по вул. Адама Міцкевича, 26  

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. 
 

40. Затвердити Бондар Таїсі Борисівні та Янчуковій Ірині Борисівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Суворова, 36 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бондар Таїсі Борисівні та Янчуковій Ірині Борисівні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:386:0058) 

по вул. Суворова, 36 загальною площею 0,0707 га (у тому числі по угіддях: 

0,0707 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

41. Затвердити Соколовій Світлані Михайлівні та Мягковій Ірині 

Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Симона Петлюри, 81 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Соколовій Світлані Михайлівні та Мягковій Ірині Михайлівні у 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0141) по  

вул. Симона Петлюри, 81 загальною площею 0,0265 га (у тому числі по угіддях: 

0,0265 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

42. Затвердити Гегешидзе Дар’ї Ігорівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 118 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гегешидзе Дар’ї Ігорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:415:0034) по вул. Прирічній, 118 загальною 

площею 0,0975 га (у тому числі по угіддях: 0,0975 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

43. Затвердити Соколовій Валентині Львівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Вознесенській, 152 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Соколовій Валентині Львівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:399:0056) по вул. Вознесенській, 152 загальною 

площею 0,0730 га (у тому числі по угіддях: 0,0730 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

44. Затвердити Русол Олені Ананіївні та Русол Вікторії Олександрівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Саратовській, 4 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Русол Олені Ананіївні та Русол Вікторії Олександрівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:353:0059) по вул. Саратовській, 4 загальною площею  

0,0393 га (у тому числі по угіддях: 0,0393 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

45. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

46. 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 



 
 

13   

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення Кропивницької міської ради №  1182 

  «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

 

Заявник 

 

 

Громадяни України (44 пакетів документів) 

Вид користування Власність  

 
Цільове призначення 

для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

Наявність нерухомого майна На земельних ділянках наявне нерухоме 

майно – житлові будинки громадян 
(громадяни, зазначені в даному проєкті 

рішення мають документи, що 

підтверджують реєстрацію речового права на 

житлові будинки) 

Результат розгляду управлінням 

містобудування та архітектури 

 

Погоджено _________. 

 

Результат розгляду - пропозиції комісії з 

питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

Погоджено – пункт __ протокол № ____  

  
 

Мета прийняття рішення: 

Забезпечення громадян України на реалізацію прав на безоплатне отримання 

земельної ділянки. 

Даним проєктом рішення пропонується передати у власність земельні ділянки 

громадянам України для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) на території міста Кропивницький. 
 

Посилання на законодавство: 

Проєкт рішення підготовлено на підставі технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та заяв 

громадян відповідно до пункту 1 статті 118 Кодексу громадянин, заінтересований у 

приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його 

користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, 

господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає клопотання до 

відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає 

земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.  

До клопотання додається розроблена відповідно до Закону України "Про землеустрій" 

технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється громадянином без надання дозволу на її 

розроблення. 

В даному проєкті рішення земельні ділянки передаються у спільну часткову та 

спільну сумісну власність, якщо житловий будинок належіть кільком співвласникам згідно зі 

статтею 87 та 89 Земельного кодексу України відповідно.  

   

 
Начальник управління        Роман ЛУНГОЛ 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1042
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15

