
  

 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 25 березня 2021 року                                           № 240 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 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) та заяви громадян, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Екштейну Олександру Леонідовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Слободянюка, 199 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Екштейну Олександру Леонідовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:21:138:0081) по вул. Руслана 

Слободянюка, 199 загальною площею 0,0549 га (у тому числі по угіддях:  

0,0549 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Добровольській Любові Максимівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Карпатській, 37 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Добровольській Любові Максимівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:155:0026) по вул. Карпатській, 37 

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

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

3. Затвердити Профатилу Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Лебедєва, 33, смт Нове для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Профатилу Олександру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510166900:09:147:0087) по вул. Лебедєва, 33,  

смт Нове загальною площею 0,1065 га (у тому числі по угіддях: 0,1065 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

4. Затвердити Копійці Миколі Олександровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Глазунова, 1, смт Нове для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Копійці Миколі Олександровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510166900:09:147:0088) по вул. Глазунова, 1, 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. 
 

5. Затвердити Олейніченко Тетяні Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Олейніченко Тетяні Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:328:0041) по вул. Жуковського, 15 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. 
 

6. Затвердити Слоневському Юрію Євгенійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Олеся, 38-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Слоневському Юрію Євгенійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:14:122:0149) по вул. Олександра  
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Олеся, 38-а загальною площею 0,0895 га (у тому числі по угіддях: 0,0895 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Бєляєвій Наталії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Світлогорській, 21 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бєляєвій Наталії Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:158:0045) по вул. Світлогорській, 21 загальною 

площею 0,0686 га (у тому числі по угіддях: 0,0686 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

8. Затвердити Козаковій Тамарі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Паризької комуни, 22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Козаковій Тамарі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:397:0127) по вул. Паризької комуни, 22 

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. 
 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Степанова, 5 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ґедзь Андрію Андрійовичу та Єфремовій Надії  

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:084:0083) по вул. Степанова, 5 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. 
 

10. Затвердити Фетісовій Аллі Сергіївні, Фетісовій Марині 

Володимирівні та Прокопчик Наталії Сергіївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність, по  
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пров. Річковому, 9-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Фетісовій Аллі Сергіївні, Фетісовій Марині Володимирівні та 

Прокопчик Наталії Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:29:265:0040) по пров. Річковому, 9-а загальною 

площею 0,0298 га (у тому числі по угіддях: 0,0298 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

11. Затвердити Ковтун Олені Віталіївні та Ковтуну Володимиру 

Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Павла Полуботка, 10 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ковтун Олені Віталіївні та Ковтуну Володимиру 

Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:05:056:0123) по вул. Павла Полуботка, 10 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. 
 

12. Затвердити Решетнюк Лідії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Богдана Хмельницького, 65  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Решетнюк Лідії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:049:0197) по вул. Богдана Хмельницького, 65 

загальною площею 0,0867 га (у тому числі по угіддях: 0,0867 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

13. Затвердити Заболотній Тетяні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Об’їзному, 42 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Заболотній Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:153:0050) по пров. Об’їзному, 42 загальною 

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

14. Затвердити Малихіній Валентині Володимирівні, Штефану Сергію 

Григоровичу та Штефану Олександру Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Першотравневій, 35 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Малихіній Валентині Володимирівні, Штефану Сергію 

Григоровичу та Штефану Олександру Григоровичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:17:108:0108) по  

вул. Першотравневій, 35 загальною площею 0,0880 га (у тому числі по угіддях: 

0,0880 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

15. Затвердити Кліменкову Віктору Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Ушакова, 75 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кліменкову Віктору Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:380:0082) по вул. Ушакова, 75 

загальною площею 0,0729 га (у тому числі по угіддях: 0,0729 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

16. Затвердити Скуренку Сергію Анатолійовичу та Смалько Анастасії 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по пров. Дачному, 7 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Скуренку Сергію Анатолійовичу та Смалько Анастасії 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:355:0100) по пров. Дачному, 7 загальною площею 0,0503 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0503 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Короткову Миколі Матвійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Генерала Родимцева, 18/2  
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Короткову Миколі Матвійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:354:0029) по вул. Генерала Родимцева, 18/2   

загальною площею 0,0561 га (у тому числі по угіддях: 0,0561 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Дубініній Анні Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дубініній Анні Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:129:0062) по вул. Толстого, 30 загальною 

площею 0,0982 га (у тому числі по угіддях: 0,0982 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

19. Затвердити Подковському Миколі Борисовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Братиславській, 61 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Подковському Миколі Борисовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:11:089:0042) по вул. Братиславській, 61  

загальною площею 0,0435 га (у тому числі по угіддях: 0,0435 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

20. Затвердити Зінов’єву Анатолію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Громової, 6 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Зінов’єву Анатолію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:314:0052) по пров. Уляни Громової, 6 

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. 
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21. Затвердити Клубченко Катерині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Павла Луньова, 23-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Клубченко Катерині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:423:0088) по вул. Павла Луньова, 23-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. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

23. 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 


