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УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "___"_________  2018 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”, статтями 50, 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 Нетребенку Валерію Васильовичу та Дуднік Вікторії 
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Приміській, 11 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Нетребенку Валерію Васильовичу та Дуднік Вікторії 
Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:48:405:0059) по вул. Приміській, 11 загальною  
площею 0,1825  га (у тому числі по угіддях: 0,1825 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Чабенко Людмилі Андріївні та Хавроненку Миколі 
Павловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Донецькій, 93/5 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Чабенко Людмилі Андріївні та Хавроненку Миколі 
Павловичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
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номер 3510100000:21:152:0069) по вул. Донецькій, 93/5 загальною  
площею 0,0545 га (у тому числі по угіддях: 0,0545 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Черевко Вікторії Василівні та Черевку Євгену 
Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по пров. Садовому, 15 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Черевко Вікторії Василівні та Черевку Євгену 
Миколайовичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:46:373:0096) по пров. Садовому, 15 загальною  
площею 0,0400  га (у тому числі по угіддях: 0,0400 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Крамаренко Мирославі Василівні та Крамаренку Дмитру 
Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по пров. Добролюбова, 44 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Крамаренко Мирославі Василівні та Крамаренку Дмитру 
Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:13:081:0054) по пров. Добролюбова, 44 загальною  
площею 0,0404 га (у тому числі по угіддях: 0,0404 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Приймаку Роману Васильовичу та Приймак Олені 
Віталіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Вознесенській, 142-а  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Приймаку Роману Васильовичу та Приймак Олені 
Віталіївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:45:399:0042) по вул. Вознесенській, 142-а 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. 
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6. Затвердити Ферману Миколі Іллічу та Ферману Володимиру Іллічу 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що передається у 
спільну сумісну власність по пров. Семенівському, 5 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва.  

6.1. Передати Ферману Миколі Іллічу та Ферману Володимиру  
Іллічу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:45:347:0084) по пров. Семенівському, 5 загальною  
площею 0,2511 га, з них: площею 0,2000 га (у тому числі по  
угіддях: 0,2000 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови та 
площею 0,0511 га – (у тому числі по угіддях: 0,0511 га – багаторічні 
насадження) для індивідуального садівництва, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Бобріцькій Олені Іванівні, Бобріцькій Анастасії 
Станіславівні та Дубовій Любові Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. Савелія Остроухова, 19 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Бобріцькій Олені Іванівні, Бобріцькій Анастасії 
Станіславівні та Дубовій Любові Миколаївні у спільну сумісну власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:340:0026) по  
вул. Савелія Остроухова, 19 загальною площею 0,0622 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0622 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Веремеєву Олегу Михайловичу та Шаповалову Сергію 
Володимировичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Тобілевича, 29/57 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Веремеєву Олегу Михайловичу та Шаповалову Сергію 
Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку  
(кадастровий номер 3510100000:33:299:0065) по вул. Тобілевича, 29/57 
загальною площею 0,1029 га (у тому числі по угіддях: 0,1029 га – 
малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Корнієнку Олегу Володимировичу та Залойко Ларисі 
Іванівні 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. Суворова, 25 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Корнієнку Олегу Володимировичу та Залойко Ларисі 
Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:46:395:0048) по вул. Суворова, 25 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. 

10. Затвердити Гаращенко Олені Петрівні, Куценко Маргариті 
Сергіївні та Новіковій Тетяні Степанівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
пров. Тракторному, 13   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Гаращенко Олені Петрівні, Куценко Маргариті 
Сергіївні та Новіковій Тетяні Степанівні у спільну сумісну власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:23:164:0023) по  
пров. Тракторному, 13 загальною площею 0,0503 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0503 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Рижику Олександру Гордійовичу, Мануйловій 
Валентині Олександрівні, Шулькову Віктору Федоровичу та Причиненко 
Олені Федорівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Романа Майстерюка, 28/11 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Рижику Олександру Гордійовичу, Мануйловій 
Валентині Олександрівні, Шулькову Віктору Федоровичу та  
Причиненко Олені Федорівні  у спільну сумісну власність земельну  
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:348:0139) по вул. Романа   
Майстерюка, 28/11 загальною площею 0,1304 га (у тому числі по  
угіддях: 0,1304 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Борковській Олені Анатоліївні та Шепелевій Олені 
Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Глинки, 22 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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12.1. Передати Борковській Олені Анатоліївні та Шепелевій Олені 

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:39:334:0060) по вул. Глинки, 22 загальною  
площею 0,1046 га (у тому числі по угіддях: 0,1046  га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Тюриній Тетяні Павлівні та Красніковій Ользі Павлівні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Полтавській, 63 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Тюриній Тетяні Павлівні та Красніковій Ользі  
Павлівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:25:156:0100) по вул. Полтавській, 63 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. 

14. Затвердити Развіній Вірі Іллівні та Развіній Тамарі Андріївні 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по пров. Грибоєдова, 27-а для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Развіній Вірі Іллівні та Развіній Тамарі Андріївні  
у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:43:396:0093) по пров. Грибоєдова, 27-а загальною  
площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Гаражі Сергію Олександровичу та Сакарі Ларисі 
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по пров. Мінському, 51 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

15.1. Передати Гаражі Сергію Олександровичу та Сакарі Ларисі 
Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку  
(кадастровий номер 3510100000:02:030:0082) по пров. Мінському, 51  
загальною площею 0,0594 га (у тому числі по угіддях: 0,0594 га – 
малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

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

 17. 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 


