
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 20 травня 2021 року                                                № 435 
 

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 Щебренко Наталі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Сугокліївській, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Щебренко Наталі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:418:0075) по вул. Сугокліївській, 10 загальною 

площею 0,0951 га (у тому числі по угіддях: 0,0951 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

2. Затвердити Валко Тетяні Василівні та Валку Олексію Віталійовичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Бобринецький шлях, 176/1 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Валко Тетяні Василівні та Валку Олексію Віталійовичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:48:438:0064) по  

вул. Бобринецький шлях, 176/1 загальною площею 0,0530 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0530 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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3. Затвердити Кононенко Марії Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Кононенко Марії Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:143:0137) по вул. Київській, 75 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. 
 

4. Затвердити Заворотньому Сергію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Лермонтова, 9 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Заворотньому Сергію Олександровичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:14:125:0058) по вул. Лермонтова, 9  

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 Чепелю Анатолію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Чепелю Анатолію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:378:0075) по вул. Рязанській, 32 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. 
 

6. Затвердити Єрофєєву Геннадію Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Балашівській, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Єрофєєву Геннадію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:05:056:0128) по вул. Балашівській, 14   

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

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Колодязній, 69 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Голубовському Дмитру Володимировичу, Хурсовій Тетяні 

Геннадіївні, Колісник Мар’яні Сергіївні та Шульзі Дмитру  

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:172:0101) по вул. Колодязній, 69 загальною площею 0,0627 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0627 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

8. Затвердити Стрільцю Миколі Михайловичу, Стрілець Валентині 

Іванівні, Стрілець Олені Миколаївні та Стрільцю Євгену Миколайовичу  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Кропивницького, 58/27 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Стрільцю Миколі Михайловичу, Стрілець Валентині Іванівні, 

Стрілець Олені Миколаївні та Стрільцю Євгену Миколайовичу у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:28:209:0079) 

по вул. Кропивницького, 58/27 загальною площею 0,0490 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0490 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

9. Затвердити Пересунько Тетяні Миколаївні та Пересуньку Сергію 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Акмолінській, 87 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Пересунько Тетяні Миколаївні та Пересуньку Сергію 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:378:0071) по вул. Акмолінській, 87 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. 
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10. Затвердити Молчановій Антоніні Нефедіївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Сагайдачного, 31  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Молчановій Антоніні Нефедіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:053:0183) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 31   

загальною площею 0,0814 га (у тому числі по угіддях: 0,0814 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Храпунову Петру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Братській, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Храпунову Петру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:379:0051) по вул. Братській, 10 загальною 

площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Куліку Володимиру Дмитровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Арнаутовському, 22/18 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Куліку Володимиру Дмитровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:385:0050) по пров. Арнаутовському, 22/18 

загальною площею 0,0706 га (у тому числі по угіддях: 0,0706 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

13. Затвердити Денисенку Володимиру Даниловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Українській, 45 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Денисенку Володимиру Даниловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:380:0095) по вул. Українській, 45  

загальною площею 0,0351 га (у тому числі по угіддях: 0,0351 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. 
 

14. Затвердити Папушой Тетяні Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Українській, 59 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Папушой Тетяні Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:382:0081) по вул. Українській, 59 загальною 

площею 0,0701 га (у тому числі по угіддях: 0,0701 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

15. Затвердити Осадчій Надії Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Осадчій Надії Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:179:0055) по пров. Степовому, 14 загальною 

площею 0,0764 га (у тому числі по угіддях: 0,0764 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

17. 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 


