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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 Тригубенко Ніні Федорівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Титова, 20 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тригубенко Ніні Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:023:0074) по пров. Титова, 20 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. 
 

2. Визнати такими, що втратив чинність, пункт 27 рішення 

Кропивницької міської ради від 25.03.2021 № 243 «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадян». 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Кропивницького, 146 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Дацькій Тамілі Володимирівні та Смірновій Вірі Іванівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:36:310:0056) по вул. Кропивницького, 146 загальною площею 

0,0694 га (у тому числі по угіддях: 0,0694 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

3. Затвердити Семендяєвій Вікторії Анатоліївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Сєдова, 12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Семендяєвій Вікторії Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:243:0093) по пров. Сєдова, 12 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. 
 

4. Затвердити Боч – Грінбергу Олегу Вікторовичу та Боч – Грінберг 

Ларисі Аркадіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 13/20 частини 

якої передаються у спільну часткову власність по вул. Олександра Олеся, 58 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Боч – Грінбергу Олегу Вікторовичу та Боч – Грінберг Ларисі 

Аркадіївні у спільну часткову власність 13/20 частини земельної ділянки 

(кадастровий № 3510100000:14:122:0094) по Олександра Олеся, 58 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 Мазуру Сергію Іллічу та Мельник Валентині Романівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Спаському, 63 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мазуру Сергію Іллічу та Мельник Валентині Романівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:246:0095) по пров. Спаському, 63 загальною площею  

0,0424 га (у тому числі по угіддях: 0,0424 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

6. Затвердити Бублик Сніжані Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по вул. Верхній Прирічній, 37 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бублик Сніжані Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:407:0032) по вул. Верхній Прирічній, 37 

загальною площею 0,0438 га (у тому числі по угіддях: 0,0438 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Завгородньому Олегу Андрійовичу та Шостаку Олегу 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Гоголя, 62-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Завгородньому Олегу Андрійовичу та Шостаку Олегу 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:29:262:0016) по Гоголя, 62-а загальною площею 0,0412 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0412 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

8. Затвердити Пархоменко Любові Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пархоменко Любові Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:423:0093) по вул. Краснодонській, 21-а  

загальною площею 0,0599 га (у тому числі по угіддях: 0,0599 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

9. Затвердити Сироїду Віктору Андрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Сугокліївській, 76-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сироїду Віктору Андрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:433:0036) по вул. Сугокліївській, 76-а 

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 Буравенко Людмилі Володимирівні технічну 

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

вул. Яновського, 29-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Буравенко Людмилі Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:373:0149) по вул. Яновського, 29-а  

загальною площею 0,0439 га (у тому числі по угіддях: 0,0439 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо становлення 

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

власність по вул. Шкільній, 25-а  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Глущенко Аллі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:413:0210) по вул. Шкільній, 25-а загальною 

площею 0,0633 га (у тому числі по угіддях: 0,0633 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Мурзагалієвій Вікторії Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  

вул. Леваневського, 41 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мурзагалієвій Вікторії Сергіївні у спільну часткову  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:085:0073) по  

вул. Леваневського, 41, що складає 27/50 частини від загальної площі 0,0650 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0650 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Дойч Людмилі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Масляниківському, 18  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дойч Людмилі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:408:0076) по пров. Масляниківському, 18    

загальною площею 0,0928 га (у тому числі по угіддях: 0,0928 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Ковальовій Марині Володимирівні, Зозулі Альоні 

Володимирівні та Кожевник Ліні Станіславівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

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



 
 

5   

вул. Луганській, 21 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ковальовій Марині Володимирівні, Зозулі Альоні 

Володимирівні та Кожевник Ліні Станіславівні у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:48:409:0090) по  

вул. Луганській, 21 загальною площею 0,1510 га (у тому числі по угіддях: 

0,1510 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

15. Затвердити Романовій Людмилі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Романовій Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:430:0041) по вул. Мотокросній, 57 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. 
 

16. Затвердити Асріяну Ашоту Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Дружби, 11, смт Нове для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Асріяну Ашоту Олексійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510166900:09:132:0077) по вул. Дружби, 11, смт Нове 

загальною площею 0,1269 га (у тому числі по угіддях: 0,1269 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Міхаву Володимиру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Звенигородській, 17 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Міхаву Володимиру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:42:374:0051) по вул. Звенигородській, 17   

загальною площею 0,0545 га (у тому числі по угіддях: 0,0545 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Дабіжі Олександру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Миколи Леонтовича, 33  для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дабіжі Олександру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:184:0101) по Миколи Леонтовича, 33    

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. 
 

19. Затвердити Видайку Сергію Борисовичу, Видайко Олені Григорівні, 

Берест Катерині Сергіївні та Видайку Сергію Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

по вул. Кавказькій, 63 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Видайку Сергію Борисовичу, Видайко Олені Григорівні, Берест 

Катерині Сергіївні та Видайку Сергію Сергійовичу у спільну часткову 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:397:0068) по  

вул. Кавказькій, 63, що складає 1/2 частину від загальної площі 0,0922 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0922 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Калекіну Федору Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Усенка, 12  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Калекіну Федору Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:346:0045) по вул. Івана Усенка, 12 загальною 

площею 0,0397 га (у тому числі по угіддях: 0,0397 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

21. Затвердити Стороженку Сергію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Чернишевського, 54 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стороженку Сергію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:45:392:0037) по вул. Чернишевського, 54  

загальною площею 0,0972 га (у тому числі по угіддях: 0,0972 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

22. Затвердити Бондару Олегу Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по пров. Крутому, 33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бондару Олегу Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:153:0047) по пров. Крутому, 33 загальною 

площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

23. Затвердити Компанієць Галині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Журбинського, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Компанієць Галині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:048:0035) по пров. Журбинського, 15  

загальною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

24. Затвердити Манженку Івану Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Толстого, 31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Манженку Івану Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:131:0053) по вул. Толстого, 31 загальною 

площею 0,0524 га (у тому числі по угіддях: 0,0524 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Ковальову Володимиру Михайловичу та Козакову 

Василю Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Івана Олінського, 64 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ковальову Володимиру Михайловичу та Козакову Василю 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:34:223:0031) по вул. Івана Олінського, 64 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. 
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26. Затвердити Гордієнко Галині Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Каштановій, 60, смт Нове  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гордієнко Галині Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510166900:09:068:0294) по вул. Каштановій, 60, смт Нове    

загальною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

27. Затвердити Івановій Анастасії Максимівні та Івановій Тетяні 

Максимівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Суворова, 17-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Івановій Анастасії Максимівні та Івановій Тетяні  

Максимівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:391:0239) по вул. Суворова, 17-а загальною  

площею 0,0438 га (у тому числі по угіддях: 0,0438 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

28. Затвердити Єсауленко Марії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Нестерова, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Єсауленко Марії Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:156:0122) по пров. Нестерова, 14 загальною 

площею 0,0664 га (у тому числі по угіддях: 0,0664 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

29. Затвердити Патуряну Володимиру Сергійовичу, Шуть Аліні Сергіївні 

та Шуть Тетяні Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Гранітній, 29/10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Патуряну Володимиру Сергійовичу, Шуть Аліні Сергіївні та 

Шуть Тетяні Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:348:0182) по вул. Гранітній, 29/10 загальною 

площею 0,0323 га (у тому числі по угіддях: 0,0323 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. 
 

30. Затвердити Курбат Любові Миколаївні та Ткачику Костянтину 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Мелітопольській, 22 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Курбат Любові Миколаївні та Ткачику Костянтину  

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:007:0050) по вул. Мелітопольській, 22 загальною площею 

0,0616 га (у тому числі по угіддях: 0,0616 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

31. Затвердити Басистому Миколі Павловичу та Басистій Людмилі 

Дем’янівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Паризької комуни, 11/95 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Басистому Миколі Павловичу та Басистій Людмилі  

Дем’янівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:385:0057) по вул. Паризької комуни, 11/95 загальною площею 

0,0902 га (у тому числі по угіддях: 0,0902 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

32. Затвердити Придибайло Тетяні Іванівні та Придибайлу Роману 

Ігоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Мінському, 26 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Придибайло Тетяні Іванівні та Придибайлу Роману  

Ігоровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:02:030:0118) по пров. Мінському, 26 загальною площею  

0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

33. Затвердити Мандрик Людмилі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 13 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мандрик Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0111) по вул. Холодноярській, 13  

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. 
 

34. Затвердити Немченко Тамарі Миколаївні та Ярошевській Олені 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ударній, 5-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Немченко Тамарі Миколаївні та Ярошевській Олені 

Миколаївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:143:0143) по   загальною площею 0,0365 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0365 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

35. Затвердити Полозюк Катерині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Озерна Балка, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Полозюк Катерині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:186:0022) по вул. Озерна Балка, 1 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. 
 

36. Затвердити Гончаренко Тетяні Іванівні та Остапенко Світлані Іванівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Шахтарській, 94 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Гончаренко Тетяні Іванівні та Остапенко Світлані Іванівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:138:0095) по вул. Шахтарській, 94 загальною площею  

0,0602 га (у тому числі по угіддях: 0,0602 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

37. Затвердити Тарасенку Сергію Терентійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Якима Лелеки, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тарасенку Сергію Терентійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:029:0098) по вул. Якима Лелеки, 3 загальною 

площею 0,0650 га (у тому числі по угіддях: 0,0650 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

38. Затвердити Вовченку Володимиру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Краснодонській, 38-а для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вовченку Володимиру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:49:423:0094) по вул. Краснодонській, 38-а 

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. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

40. 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. 
 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 35 83 56 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1369 

  «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

 

 

Заявник 

 

 

Громадяни України (38 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 

Пропонується на розгляд постійної комісії 

Кропивницької міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної 

власності 
 

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

