
ПРОЕКТ № 1046 

 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "___"_________  2017 року                                       № ____  
 

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), 

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Слободнюк Любові Іванівні та Полтавцю Семену 

Даниловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Воронцовській, 42 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Слободнюк Любові Іванівні та Полтавцю Семену 

Даниловичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:24:243:0068) по вул. Воронцовській, 42 загальною  

площею 0,0642 га (у тому числі по угіддях: 0,0642 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Буліт Єлені Віліївні, Коршок Вілю Григоровичу, 

Нетудихаті Анатолію Ігоровичу та Нетудихата Аліна Анатоліївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

вул. Глинки, 40 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Буліт Єлені Віліївні, Коршок Вілю Григоровичу, 

Нетудихаті Анатолію Ігоровичу та Нетудихата Аліна Анатоліївні  у  
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спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:348:0137) по вул. Глинки, 40 загальною  

площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800  га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Вереютіній Оксані Вікторівні, Скрипніченку Івану   

Анатолійовичу та Кругловій Марії Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул.  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Вереютіній Оксані Вікторівні, Скрипніченку Івану   

Анатолійовичу та Кругловій Марії Сергіївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:066:0084)  

по вул. Новослобідській, 39-а  загальною площею 0,0489 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0489 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Пихтіній Олені Василівні та Батринчі Ганні 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

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

сумісну власність по вул. Вознесенській, 126 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Пихтіній Олені Василівні та Батринчі Ганні 

Олександрівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:45:381:0042) по вул. Вознесенській, 126 загальною 

площею 0,0823  га (у тому числі по угіддях: 0,0823 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Петрову Віктору Олександровичу та Корогвіній 

Катерині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

у спільну сумісну власність по вул. Олеся Гончара, 13/74 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Петрову Віктору Олександровичу та Корогвіній 

Катерині Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:377:0029) по вул. Олеся Гончара, 13/74  

загальною площею 0,0727 га (у тому числі по угіддях: 0,0727 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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6. Затвердити Донченку Олексію Вячеславовичу, Лаптєвій Валентині 

Йосипівні, Ладан Анастасії Олександрівні, Сергієнко Оксані Вікторівні та 

Донченко Юлії Олександрівні  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Миколи  

Смоленчука, 21/89 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Донченку Олексію Вячеславовичу, Лаптєвій Валентині 

Йосипівні, Ладан Анастасії Олександрівні, Сергієнко Оксані Вікторівні та 

Донченко Юлії Олександрівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:36:310:0044) по вул. Миколи  

Смоленчука, 21/89 загальною площею 0,1042 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1042  га – малоповерхова забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити Шаповал Тетяні Олександрівні та Шаповал Альвіні 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Олега Кошового, 20 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Шаповал Тетяні Олександрівні та Шаповал Альвіні 

Володимирівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:14:125:0039) по вул. Олега Кошового, 20 загальною 

площею 0,0645 га (у тому числі по угіддях: 0,0645 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Нечепуренку Анатолію Володимировичу та Небесній 

Ользі Яківні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул. Панаса Михалевича, 13 для будівництва та обслуговування 

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

8.1. Передати Нечепуренку Анатолію Володимировичу та Небесній 

Ользі Яківні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:11:085:0053) по вул. Панаса Михалевича, 13 загальною 

площею 0,0678  га (у тому числі по угіддях: 0,0678 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Гайворонській Галині Іванівні та Лісіченко Вірі 

Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул. Кримській, 114 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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9.1. Передати Гайворонській Галині Іванівні та Лісіченко Вірі 

Федорівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:45:394:0057) по вул. Кримській, 114 загальною  

площею 0,0489 га (у тому числі по угіддях: 0,0489 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Жупаненку Олександру Володимировичу та Сердюк 

Світлані Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сумісну власність по пров. Травневому, 10 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

10.1. Передати Жупаненку Олександру Володимировичу та Сердюк 

Світлані Петрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:33:305:0149) по пров. Травневому, 10 загальною  

площею 0,0576 га (у тому числі по угіддях: 0,0576 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Сащенку Миколі Яковичу та Хайнацькому  Олександру  

Григоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Садовій, 66-а для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Сащенку Миколі Яковичу та Хайнацькому  Олександру  

Григоровичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:39:338:0190) по вул. Садовій, 66-а загальною  

площею 0,1068 га (у тому числі по угіддях: 0,1068 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Проці Катерині Михайлівні та Жученко Вікторії 

Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Степана Разіна, 38 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Проці Катерині Михайлівні та Жученко Вікторії 

Михайлівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:24:144:0041) по вул. Степана Разіна, 38 загальною  

площею 0,0543  га (у тому числі по угіддях: 0,0543 га – одно- та 

двоповерхова житлова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 



 
 

5   

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

земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Шалюті Люсі Микитівні, Шалюті Тетяні Миколаївні та  

Шалюті Сергію Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

у спільну сумісну власність по проїзду Євгена Березняка, 6  для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Шалюті Люсі Микитівні, Шалюті Тетяні Миколаївні та  

Шалюті Сергію Миколайовичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:056:0085) по проїзду Євгена Березняка, 6   

загальною площею 0,0718 га (у тому числі по угіддях: 0,0718 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Рубан Ользі Олександрівні та Кобцю Миколі 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Богдана Хмельницького, 86 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Рубан Ользі Олександрівні та Кобецю Миколі 

Анатолійовичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:05:033:0024) по вул. Богдана Хмельницького, 86  

загальною площею 0,1360 га (у тому числі по угіддях: 0,1360 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Рогачевій Ларисі Володимирівні та Жако Федору 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Батуринській, 45 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

15.1. Передати Рогачевій Ларисі Володимирівні та Жако Федору 

Анатолійовичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:21:169:0066) по вул. Батуринській, 45 загальною  

площею 0,0372 га (у тому числі по угіддях: 0,0372 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Коваленко Людмилі Володимирівні, Олійник Зінаїді 

Миколаївні та Олійнику Олександру Леонтійовичу  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
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вул. Дніпровській, 13/29  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Коваленко Людмилі Володимирівні, Олійник Зінаїді 

Миколаївні та Олійнику Олександру Леонтійовичу  у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:119:0057)  

по вул. Дніпровській, 13/29 загальною площею 0,1093  га (у тому числі по 

угіддях: 0,1093 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Радченко Марії Миколаївні та Радченку Олександру 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул. Севастопольській, 75-а для будівництва та обслуговування 

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

17.1. Передати Радченко Марії Миколаївні та Радченку Олександру 

Івановичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:11:077:0084) по вул. Севастопольській, 75-а загальною 

площею 0,0317 га (у тому числі по угіддях: 0,0317 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Ковпак Тетяні Миколаївні та Ковпаку Олегу Ігоревичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

по вул. Тараса Карпи, 104 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Ковпак Тетяні Миколаївні та Ковпаку Олегу  

Ігоревичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:36:289:0096) по вул. Тараса Карпи, 104 загальною 

 площею 0,0602 га (у тому числі по угіддях: 0,0602 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Лаврусенко Світлані Дмитрівні та Казимірко Ліліані 

Володимирівні та Казимірку Володимиру Ярославовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

Олександра Олійника, 10 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Лаврусенко Світлані Дмитрівні та Казимірко Ліліані 

Володимирівні та Казимірку Володимиру Ярославовичу  у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:226:0055)  

по вул. Олександра Олійника, 10 загальною площею 0,0501 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0501 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Гордєєвій Аліни Олександрівні та Креймер Софії  

Аронівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Садовій, 32 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

20.1. Передати Гордєєвій Аліні Олександрівні та Креймер Софії  

Аронівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:39:338:0194) по вул. Садовій, 32 загальною  

площею 0,0519 га (у тому числі по угіддях: 0,0519 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Ключенко Наталії Іванівні та Русаковій Вікторії 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Юрія Липи, 38 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

21.1. Передати Ключенко Наталії Іванівні та Русаковій Вікторії 

Іванівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:11:077:0091) по вул. Юрія Липи, 38 загальною  

площею 0,0681 га (у тому числі по угіддях: 0,0681 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Маткєєвій Наталії Миколаївні та Маткєєву Миколі 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Саксаганського, 71 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

22.1. Передати Маткєєвій Наталії Миколаївні та Маткєєву Миколі 

Івановичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:27:207:0032) по пров. Саксаганського, 71 загальною 

площею 0,0619  га (у тому числі по угіддях: 0,0619 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Мельникову Валерію Володимировичу та Мельніковій 

Марині Аркадіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

у спільну сумісну власність по пров. Хортицькому, 5 для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

23.1. Передати  Мельникову Валерію Володимировичу та Мельніковій 

Марині Аркадіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:31:279:0044) по пров. Хортицькому, 5  

загальною площею 0,0649 га (у тому числі по угіддях: 0,0649 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

25. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антонова 22 09 49 


