
ПРОЄКТ №  211 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від “____”___________ 2021 року                                         № _____ 
 

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», 

статтями 55 Закону України «Про землеустрій», технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) та розглянувши заяви громадян, Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Савченку Олександру Валентиновичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Байкальській, 16 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Савченку Олександру Валентиновичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:42:349:0088) по вул. Байкальській, 16   

загальною площею 0,0342 га (у тому числі по угіддях: 0,0342 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Остапенко Тетяні Володимирівні та Ланецькому 

Станіславу Яковичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Щербаковському, 4 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Остапенко Тетяні Володимирівні та Ланецькому Станіславу 

Яковичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:249:0083) по пров. Щербаковському, 4 загальною площею 
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0,0968 га (у тому числі по угіддях: 0,0968 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

3. Затвердити Максімову Михайлу Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Карпатському, 11 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Максімову Михайлу Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:144:0019) по пров. Карпатському, 11 

загальною площею 0,0427 га (у тому числі по угіддях: 0,0427 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

4. Затвердити Поповичу Миколі Семеновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Очаківському, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Поповичу Миколі Семеновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:425:0045) по пров. Очаківському, 5 загальною 

площею 0,0522 га (у тому числі по угіддях: 0,0522 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

5. Затвердити Морозу Андрію Миколайовичу, Мороз Катерині Іванівні, 

Крокодиленко Наталії Миколаївні та Ігнатенко Галині Василівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

по вул. Мозеса Гомберга, 7/6 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Морозу Андрію Миколайовичу, Мороз Катерині Іванівні, 

Крокодиленко Наталії Миколаївні та Ігнатенко Галині Василівні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:27:192:0030) 

по вул. Мозеса Гомберга, 7/6 загальною площею 0,0543 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0543 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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6. Затвердити Непомнющій Любові Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Симона Петлюри, 70 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Непомнющій Любові Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:207:0049) по вул. Симона Петлюри, 70 

загальною площею 0,0949 га (у тому числі по угіддях: 0,0949 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Пихтіну Івану Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Вознесенській, 119 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Пихтіну Івану Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:383:0062) по вул. Вознесенській, 119 загальною 

площею 0,0634 га (у тому числі по угіддях: 0,0634 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

8. Затвердити Єфімчук Юлії Валентинівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Василя Нікітіна, 68 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Єфімчук Юлії Валентинівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:126:0038) по вул. Василя Нікітіна, 68 загальною 

площею 0,0740 га (у тому числі по угіддях: 0,0740 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Олійніченку Олегу Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Веселковому, 8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Олійніченку Олегу Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:167:0050) по пров. Веселковому, 8 
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загальною площею 0,0441 га (у тому числі по угіддях: 0,0441 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

10. Затвердити Бересту Олександру Сергійовичу та Берест Альоні 

Юріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Балашівській, 3-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Бересту Олександру Сергійовичу та Берест Альоні  

Юріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:05:049:0200) по вул. Балашівській, 3-а загальною площею  

0,0742 га (у тому числі по угіддях: 0,0742 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 часткову власність по вул. Антонова, 14/15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Індик Олені Василівні у спільну часткову власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:13:076:0038) по вул. Антонова, 14/15 що 

складає 1/2 частини від загальної площі 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 

0,1000 га – землі малоповерхової забудови) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови.  
 

12. Затвердити Грузіній Марині Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Солдатському, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Грузіній Марині Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:016:0035) по пров. Солдатському, 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. 
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13. Затвердити Заболотній Наталії Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Тютюшкіна, 49/69 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Заболотній Наталії Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:11:080:0099) по вул. Семена  

Тютюшкіна, 49/69 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. 
 

14. Затвердити Шиханцовій Галині Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Нижній Прирічній, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Шиханцовій Галині Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:407:0029) по вул. Нижній Прирічній, 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. 
 

15. Затвердити Чорномор Галині Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Гранітній, 69 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Чорномор Галині Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:375:0042) по вул. Гранітній, 69 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. 
 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Тернопільській, 17/11 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Мараховському Семену Львовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:145:0097) по вул. Тернопільській, 17/11   
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загальною площею 0,0565 га (у тому числі по угіддях: 0,0565 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Кургіній Лідії Анатоліївні та Красніковій Тетяні 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Тимірязєва, 4 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Кургіній Лідії Анатоліївні та Красніковій Тетяні  

Миколаївні у спільну сумісну  власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:38:312:0047) по пров. Тимірязєва, 4 загальною площею  

0,0375 га (у тому числі по угіддях: 0,0375 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

18. Затвердити Тесленко Тамарі Пилипівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Тесленко Тамарі Пилипівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:363:0055) по вул. Воронезькій, 6 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. 
 

19. Затвердити Майбороді Світлані Миколаївні, Пасштушенко Тетяні 

Іванівні, Хомко Аллі Петрівні, Шуліці Сергію Вікторовичу та Маленко 

Валентині Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Карабінерній, 21 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Майбороді Світлані Миколаївні, Пасштушенко Тетяні Іванівні, 

Хомко Аллі Петрівні, Шуліці Сергію Вікторовичу та Маленко Валентині 

Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:28:256:0016) по вул. Карабінерній, 21 загальною площею  

0,1243 га (у тому числі по угіддях: 0,1243 га – малоповерхова забудова) для 

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

забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

21 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна.  
 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 35 83 56 


