
  

 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 06 вересня 2018 року                                        № 1846 
 

Про передачу у спільну  

сумісну власність земельних  

ділянок громадянам 
 

Керуючись статтею 144 Конституції 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”, статтями 12, 89, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України 

та розглянувши звернення громадян, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), Міська 

рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Ковальчуку Олександру Миколайовичу та Підмастерчик 

Ірині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Ковалівському, 2 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Ковальчуку Олександру Миколайовичу та Підмастерчик 

Ірині Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:16:103:0096) по пров. Ковалівському, 2 загальною  

площею 0,0875 га (у тому числі по угіддях: 0,0875  га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Жилці Валерію Миколайовичу та Григораш Валентині 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Колодязній, 40 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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2.1. Передати Жилці Валерію Миколайовичу та Григораш Валентині 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:31:197:0029) по вул. Колодязній, 40 загальною  

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

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Катані Миколі Петровичу та Катані Дмитру 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Тараса Карпи, 140 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Катані Миколі Петровичу та Катані Дмитру 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:38:312:0031) по вул. Тараса Карпи, 140 загальною  

площею 0,0261 га (у тому числі по угіддях: 0,0261 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Сербул Ларисі Миколаївні та Мелешку Миколі 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Сєдова, 12 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Сербул Ларисі Миколаївні та Мелешку Миколі 

Івановичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:24:243:0072) по вул. Сєдова, 12 загальною  

площею 0,1125 га (у тому числі по угіддях: 0,1125 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Гончарову Михайлу Володимировичу та Цехмейструку 

Вячеславу Григоровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по пров. Новомиколаївському, 11 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Гончарову Михайлу Володимировичу та Цехмейструку 

Вячеславу Григоровичу у спільну сумісну власність земельну  

ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:094:0183) по  

пров. Новомиколаївському, 11  загальною площею 0,0578  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0578 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

6. Затвердити Овчаренко Антоніні Вікторівні та Яровій Тамарі Іванівні   

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сумісну власність по вул. Кавказькій, 12 для будівництва та обслуговування 

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

6.1. Передати Овчаренко Антоніні Вікторівні та Яровій Тамарі  

Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:373:0087) по вул. Кавказькій, 12 загальною  

площею 0,0810 га (у тому числі по угіддях: 0,0810 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Шевченко Валентині Іванівні, Голубєвій Марії Євгенівні 

та Голубєву Андрію Євгеновичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Садовій, 72  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Шевченко Валентині Іванівні, Голубєвій Марії Євгенівні 

та Голубєву Андрію Євгеновичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:373:0088) по вул. Садовій, 72  

загальною площею 0,2183 га (у тому числі по угіддях: 0,2183 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Шевченку Віктору Анатолійовичу, Неклезі Сергію 

Івановичу, Кравченко Валентині Іванівні, Лапицькому Олександру  

Леонтійовичу, Неклезі Марині Вікторівні, Колесниковій Тетяні Василівні, 

Довганю Олександру Леонідовичу та Довгань Галині Вікторівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Зінченка, 36/28 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Шевченку Віктору Анатолійовичу, Неклезі Сергію 

Івановичу, Кравченко Валентині Іванівні, Лапицькому Олександру  

Леонтійовичу, Неклезі Марині Вікторівні, Колесниковій Тетяні  

Василівні, Довганю Олександру Леонідовичу та Довгань Галині  

Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:39:338:0203) по вул. Зінченка, 36/28 загальною  

площею 0,1281 га (у тому числі по угіддях: 0,1281 га – малоповерхова 

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

житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Аллаєву Дмитру Олександровичу та Піньорі Юрію 

Йосиповичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Водоп’янова, 52 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Аллаєву Дмитру Олександровичу та Піньорі Юрію 

Йосиповичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:45:371:0042) по вул. Водоп’янова, 52 загальною  

площею 0,0684 га (у тому числі по угіддях: 0,0684 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Коробку Ярославу Станіславовичу та Коробку 

Анатолію Станіславовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Тернопільській, 5 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Коробку Ярославу Станіславовичу та Коробку 

Анатолію Станіславовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:145:0084) по вул. Тернопільській, 5  

загальною площею 0,0476 га (у тому числі по угіддях: 0,0476 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Бугай Валентині Миколаївні, Чуйку Олександру 

Анатолійовичу та Коріню Віктору Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул. Генерала Шумілова, 10/2 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Бугай Валентині Миколаївні, Чуйку Олександру 

Анатолійовичу та Коріню Віктору Васильовичу   у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:338:0204) по  

вул. Генерала Шумілова, 10/2 загальною площею 0,0409 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0409 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Волошину Денису Васильовичу та Волошиній Наталії 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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



 
 

5   

у спільну сумісну власність по вул. Саратовській, 24 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Волошину Денису Васильовичу та Волошиній Наталії 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:42:360:0056) по вул. Саратовській, 24 загальною  

площею 0,0354 га (у тому числі по угіддях: 0,0354 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Карапетян Катерині Юріївні, Волковій Валентині 

Володимирівні, Ферману Вячеславу Анатолійовичу, Ферман Олені 

Вячеславівні, Ферман Світлані Георгіївні, Гладуну Валерію Федоровичу, 

Гладуну Борису Валерійовичу та Гладун Любові Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Салганні піски, 1 для будівництва та обслуговування 

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

13.1. Передати Карапетян Катерині Юріївні, Волковій Валентині 

Володимирівні, Ферману Вячеславу Анатолійовичу, Ферман Олені 

Вячеславівні, Ферман Світлані Георгіївні, Гладуну Валерію  

Федоровичу, Гладуну Борису Валерійовичу та Гладун Любові  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:45:404:0095) по вул. Салганні піски, 1 загальною  

площею 0,2047 га (у тому числі по угіддях: 0,2047 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Митрофанову Володимиру Миколайовичу та 

Митрофановій Ларисі Олександрівні технічну документацію із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

по вул. Посадочній, 35 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Митрофанову Володимиру Миколайовичу та 

Митрофановій Ларисі Олександрівні у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:184:0077) по вул. Посадочній, 35  

загальною площею 0,0554 га (у тому числі по угіддях: 0,0554 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Гладкій Євгенії Іванівні та Гладкому Олександру 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
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у спільну сумісну власність по вул. Богдана Хмельницького, 245 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Гладкій Євгенії Іванівні та Гладкому Олександру 

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:05:017:0076) по вул. Богдана Хмельницького, 245    

загальною площею 0,1721 га (у тому числі по угіддях: 0,1721 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Мирошниченко Надії Іванівні та Верещак Світлані 

Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Чкалова, 9 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Мирошниченко Надії Іванівні та Верещак Світлані 

Петрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:27:194:0058) по вул. Чкалова, 9 загальною  

площею 0,0566 га (у тому числі по угіддях: 0,0566 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Жайворонку Ігорю Георгійовичу, Хміль Ніні Іванівні та 

Хмелю Олександру Олександровичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Олексія 

Єгорова, 57 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Жайворонку Ігорю Георгійовичу, Хміль Ніні Іванівні та 

Хмелю Олександру Олександровичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:28:209:0072) по вул. Олексія 

Єгорова, 57 загальною площею 0,1289 га (у тому числі по угіддях: 0,1289 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Дорошенку Віктору Пилиповичу та Леонтенко Світлані 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Холодноярській, 47 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Дорошенку Віктору Пилиповичу та Леонтенко Світлані 

Вікторівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
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номер 3510100000:02:030:0081) по вул. Холодноярській, 47 загальною  

площею 0,1190 га (у тому числі по угіддях: 0,1190 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Ковалишину Олегу Миколайовичу та Ковалишину 

Олександру Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Межовий бульвар, 62/51  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Ковалишину Олегу Миколайовичу та Ковалишину 

Олександру Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну  

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:382:0063) по вул. Межовий  

бульвар, 62/51 загальною площею 0,0783  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0783  га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Іванову Леоніду Івановичу та Красноштан Наталії 

Панасівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Яновського, 24 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

20.1. Передати Іванову Леоніду Івановичу та Красноштан Наталії 

Панасівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:369:0033) по вул. Яновського, 24 загальною  

площею 0,0739 га (у тому числі по угіддях: 0,0739  га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Козачук Ользі Євгеніївні та Козачуку Ігорю 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Воронцовській, 52-а для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

21.1. Передати Козачук Ользі Євгеніївні та Козачуку Ігорю 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:24:243:0076) по вул. Воронцовській, 52-а загальною  

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

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
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22. Затвердити Зубенко Наталі Сергіївні, Кондратьєву Миколі 

Сергійовичу та Чібісовій Світлані Євгенівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул. Архітектора Паученка, 98/15 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Зубенко Наталі Сергіївні, Кондратьєву Миколі 

Сергійовичу та Чібісовій Світлані Євгенівні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:291:0053) по  

вул. Архітектора Паученка, 98/15 загальною площею 0,1131 га (у тому числі 

по угіддях: 0,1131 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

23.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 24. Контроль за виконанням даного 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 Грабенка О.В.  
 

 

 

Міський голова                                А.Райкович 
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