
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 25 березня 2021 року                                                     № 237 
 

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» та розглянувши заяви громадян, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), Кропивницька міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Танській Тетяні Євгеніївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Городньому, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Танській Тетяні Євгеніївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:345:0041) по пров. Городньому, 4 загальною 

площею 0,0449 га (у тому числі по угіддях: 0,0449 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

2. Затвердити Дорожко Любові Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Мечникова, 13-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дорожко Любові Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:364:0061) по вул. Мечникова, 13-а загальною 

площею 0,0592 га (у тому числі по угіддях: 0,0592 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 Галібі Ользі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Галібі Ользі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:152:0089) по вул. Донецькій, 75 загальною 

площею 0,0272 га (у тому числі по угіддях: 0,0272 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

4. Затвердити Бортніковій Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Сугокліївській, 42 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бортніковій Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:418:0066) по вул. Сугокліївській, 42 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 Левчук Любові Павлівні та Барабулі Геннадію 

Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Павлоградській, 24 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Левчук Любові Павлівні та Барабулі Геннадію 

Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:007:0085) по вул. Павлоградській, 24 загальною площею 

0,0588 га (у тому числі по угіддях: 0,0588 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

6. Затвердити Магдаль Ользі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Карбишева, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Магдаль Ользі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:043:0032) по вул. Карбишева, 9 загальною 
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площею 0,0501 га (у тому числі по угіддях: 0,0501 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

7. Затвердити Кришку Олександру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Маріупольській, 2-і для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кришку Олександру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:428:0104) по вул. Маріупольській, 2-і 

загальною площею 0,0405 га (у тому числі по угіддях: 0,0405 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Самсоновій Світлані Федорівні та Багмету Борису 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Давидовському, 18 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Самсоновій Світлані Федорівні та Багмету Борису  

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:351:0142) по пров. Давидовському, 18 загальною площею 

0,0692 га (у тому числі по угіддях: 0,0692 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

9. Затвердити Черновій Тетяні Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Вінницькій, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Черновій Тетяні Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:319:0059) по вул. Вінницькій, 6 загальною 

площею 0,0591 га (у тому числі по угіддях: 0,0591 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

10. Затвердити Холявко Олені Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Сугокліївській, 72-а для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Холявко Олені Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:433:0030) по вул. Сугокліївській, 72-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. 
 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Ціолковського, 92 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Костенку Олександру Володимировичу та Монастирній  

Наталії Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:080:0107) по вул. Ціолковського, 92 загальною площею 

0,0868 га (у тому числі по угіддях: 0,0868 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

12. Затвердити Головку Василю Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Головку Василю Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:008:0045) по вул. Павлоградській, 15 загальною 

площею 0,0591 га (у тому числі по угіддях: 0,0591 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

13. Затвердити Сагалю Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Герцена, 10  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сагалю Олександру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:45:387:0037) по вул. Герцена, 10   

загальною площею 0,0614 га (у тому числі по угіддях: 0,0614 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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14. Затвердити Грабку Ігорю Олександровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Шевченка, 84 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Грабку Ігорю Олександровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:31:279:0056) по вул. Шевченка, 84 загальною 

площею 0,0499 га (у тому числі по угіддях: 0,0499 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

15. Затвердити Кутинцю Віктору Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Шахтарській, 96 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кутинцю Віктору Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:138:0079) по вул. Шахтарській, 96 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. 
 

16. Затвердити Плотніковій Юлії Трохимівні та Малихіній Євгенії 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Некрасова, 34 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Плотніковій Юлії Трохимівні та Малихіній Євгенії 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:14:122:0147) по вул. Некрасова, 34 загальною площею 0,0790 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0790 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Антонову Анатолію Андрійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по тупику Уральському, 18   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Антонову Анатолію Андрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:023:0071) по тупику Уральському, 18   

загальною площею 0,0524 га (у тому числі по угіддях: 0,0524 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. 
 

18. Затвердити Сабліній Валерії Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Партизанській, 19 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сабліній Валерії Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:122:0145) по вул. Партизанській, 19 загальною 

площею 0,0293 га (у тому числі по угіддях: 0,0293 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

19. Затвердити Приходченко Олені Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана Хмельницького, 214  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Приходченко Олені Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:021:0025) по вул. Богдана Хмельницького, 214  

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. 
 

20. Затвердити Потаніній Тетяні Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Матвієнка, 6,  

смт Нове для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Потаніній Тетяні Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510166900:09:070:0256) по вул. Матвієнка, 6, смт Нове  

загальною площею 0,1500 га (у тому числі по угіддях: 0,1500 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

21. Затвердити Шаповал Жанні Анатоліївні та Другаль Людмилі 

Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Сухумському, 2/13 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Шаповал Жанні Анатоліївні та Другаль Людмилі Григорівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:299:0081) по пров. Сухумському, 2/13 загальною  

площею 0,0782 га (у тому числі по угіддях: 0,0782 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

22. Затвердити Упаренку Сергію Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Першотравневій, 23  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Упаренку Сергію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:108:0105) по вул. Першотравневій, 23   

загальною площею 0,0917 га (у тому числі по угіддях: 0,0917 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Старостенку Сергію Олександровичу та Старостенко 

Оксані Ігорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Крутому, 46-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Старостенку Сергію Олександровичу та Старостенко Оксані 

Ігорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:25:156:0116) по пров. Крутому, 46-а загальною площею  

0,0590 га (у тому числі по угіддях: 0,0590 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

24. Затвердити Шишелюк Галині Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Виставочному, 2-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шишелюк Галині Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:19:142:0050) по пров. Виставочному, 2-а 

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. 
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25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну часткову власність по вул. Сєрова, 45 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Красновій Оксані Володимирівні у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:073:0082) по вул. Сєрова, 45 

що складає 3/10 частини від загальної площі 0,1054 га  

(у тому числі по угіддях: 0,1054 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

27. 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 


