
 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

    ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 квітня 2018 року                                                        № 1622 
 

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 50, 55 Закону України “Про 
землеустрій”, статтями 12, 89, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України 
та розглянувши звернення громадян, документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Молчан Марії Йосипівні, Лазаренко Наталії Анатоліївні 
та Ющенко Надії Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Олеся Гончара, 28/59 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Молчан Марії Йосипівні, Лазаренко Наталії Анатоліївні 
та Ющенко Надії Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:45:387:0033) по вул. Олеся Гончара, 28/59 
загальною площею 0,0588 га (у тому числі по угіддях: 0,0588 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Пшеничній Наталії Сергіївні, Пшеничній Анні  
Василівні та Пшеничному Назару Васильовичу технічну документацію  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. Криворізькій, 43 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Пшеничній Наталії Сергіївні, Пшеничній Анні  
Василівні та Пшеничному Назару Васильовичу у спільну сумісну власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:412:0036)  
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по вул. Криворізькій, 43 загальною площею 0,0988 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0988 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Мазур Нелі Михайлівні, Якшаміній Раїсі Іванівні  
та Якшаміну Вадиму Геннадійовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. Гмирьова, 36/52 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Мазур Нелі Михайлівні, Якшаміній Раїсі Іванівні  
та Якшаміну Вадиму Геннадійовичу у спільну сумісну власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:369:0031) по вул. Гмирьова, 36/52 
загальною площею 0,0716 га (у тому числі по угіддях: 0,0716 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Дроздовій Любові  Анатоліївні та Крикуненко Олені 
Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Скульського, 31 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Дроздовій Любові  Анатоліївні та Крикуненко Олені 
Йосипівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:02:002:0432) по вул. Скульського, 31 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. 

5. Затвердити Козир Наталії Миколаївні та Кудрику Володимиру 
Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Андріївській, 7 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Козир Наталії Миколаївні та Кудрику Володимиру 
Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:33:212:0079) по вул. Андріївській, 7 загальною  
площею 0,0834 га (у тому числі по угіддях: 0,0834 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Кіронцю Віктору Михайловичу, Кіронець Оксані 
Вікторівні та Черану Олександру Анатолійовичу технічну документацію із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
пров. Сергія Котового, 8-б для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Кіронцю Віктору Михайловичу, Кіронець Оксані 
Вікторівні та Черану Олександру Анатолійовичу  у спільну сумісну власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:50:417:0077)  
по пров. Сергія Котового, 8-б загальною площею 0,0720 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0720 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Маніті Петру Флоріановичу та Маніті Ользі Кузьмівні 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Лесі Українки, 51/37 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Маніті Петру Флоріановичу та Маніті Ользі Кузьмівні   
у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:27:166:0056) по вул. Лесі Українки, 51/37 загальною 
площею 0,0744 га (у тому числі по угіддях: 0,0744 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Бородавкіній Анні Ігорівні, Булизі Ользі Іванівні, 
Ольшанецькій Ларисі Вікторівні, Ольшанецькому Андрію Ігоровичу, 
Ольшанецькому Ігорю Семеновичу, Поліщук Майї Василівні та Чеховій 
Наталії Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Куроп’ятникова, 5  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Бородавкіній Анні Ігорівні, Булизі Ользі Іванівні, 
Ольшанецькій Ларисі Вікторівні, Ольшанецькому Андрію Ігоровичу, 
Ольшанецькому Ігорю Семеновичу, Поліщук Майї Василівні та Чеховій 
Наталії Григорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:39:311:0125) по вул. Куроп’ятникова, 5 
загальною площею 0,1224 га (у тому числі по угіддях: 0,1224 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Ращенко Олені Степанівні та Саган Ірині Віталіївні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по пров. Прорізному, 58 для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Ращенко Олені Степанівні та Саган Ірині Віталіївні  у 
спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:17:119:0060) по пров. Прорізному, 58 загальною  
площею 0,0301 га (у тому числі по угіддях: 0,0301 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Герман Вікторії Іванівні та Камардаш Меланії Павлівні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по пров. Халтуріна, 5 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Герман Вікторії Іванівні та Камардаш Меланії  
Павлівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:46:389:0057) по пров. Халтуріна, 5 загальною  
площею 0,0495 га (у тому числі по угіддях: 0,0495 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Бацулі Аліні Сергіївні та Рибаченко Тетяні Миколаївні 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Павлова, 53/18 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Бацулі Аліні Сергіївні та Рибаченко Тетяні  
Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:21:138:0064) по вул. Павлова, 53/18 загальною  
площею 0,0705 га (у тому числі по угіддях: 0,0705 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Безущенко Олені Михайлівні та Федоренко Людмилі 
Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Володимирській, 72/30  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Безущенко Олені Михайлівні та Федоренко Людмилі 
Федорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:11:123:0040) по вул. Володимирській, 72/30 загальною 
площею 0,0885 га (у тому числі по угіддях: 0,0885 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. 

13. Затвердити Каприці Миколі Івановичу та Гаянській Юлії Борисівні   
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Вознесенській, 149 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Каприці Миколі Івановичу та Гаянській Юлії  
Борисівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:45:394:0067) по вул. Вознесенській, 149 загальною 
площею 0,0805 га (у тому числі по угіддях: 0,0805 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Ріскову Василю Миколайовичу та Рісковій Світлані 
Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Воронцовській, 113 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Ріскову Василю Миколайовичу та Рісковій Світлані 
Михайлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:24:298:0021) по вул. Воронцовській, 113 загальною 
площею 0,0757 га (у тому числі по угіддях: 0,0757 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Ополонець Олені Сергіївні, Ополонцю Віктору 
Валентиновичу та Дацію Василю Дмитровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
пров. Ростовському, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Ополонець Олені Сергіївні, Ополонцю Віктору 
Валентиновичу та Дацію Василю Дмитровичу у спільну сумісну власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:299:0064) по  
пров. Ростовському, 15 загальною площею 0,0428 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0428 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Гриценку Олегу Леонідовичу та Гриценку Олександру 
Леонідовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Гетьмана Сагайдачного, 116-а для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Гриценку Олегу Леонідовичу та Гриценку Олександру 
Леонідовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:05:022:0036) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 116-а  
загальною площею 0,1188 га (у тому числі по угіддях: 0,1188 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Юдовій Альоні Миколаївні та Федоренко Тамарі 
Олегівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Ізмаїльській, 13 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

17.1. Передати Юдовій Альоні Миколаївні та Федоренко Тамарі 
Олегівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:42:374:0037) по вул. Ізмаїльській, 13 загальною  
площею 0,0548 га (у тому числі по угіддях: 0,0548 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Луговській Валентині Григорівні та Макутіній Наталії  
Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Алтайській, 6 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Луговській Валентині Григорівні та Макутіній Наталії  
Михайлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:45:392:0028) по вул. Алтайській, 6 загальною  
площею 0,0612 га (у тому числі по угіддях: 0,0612 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Кононцю Миколі Олексійовичу та Кононець Наталії 
Іванівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що 
передається у спільну сумісну власність по вул. Богдана Хмельницького, 165 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

19.1. Передати Кононцю Миколі Олексійовичу та Кононець Наталії 
Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку по вул. Богдана 
Хмельницького, 165   загальною площею 0,2878  га, з них: площею 0,2000 га 
(у тому числі по угіддях: 0,2000 га – малоповерхова забудова), для 
будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 
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споруд (присадибна ділянка) (кадастровий номер 3510100000:05:027:0061), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови та площею 0,0878 га  (у 
тому числі по угіддях: 0,0878 га – багаторічні насадження), для 
індивідуального садівництва (кадастровий номер 3510100000:05:027:0062) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

20.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

 21. 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 


