
 
УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 06 вересня 2018 року                                                 № 1854 
 

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 Хоменку Валерію Івановичу та Дінул Наталі Миколаївні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Глибка, 44-а для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Хоменку Валерію Івановичу та Дінул Наталі  
Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:46:379:0033) по вул. Глибка, 44-а загальною  
площею 0,0408 га (у тому числі по угіддях: 0,0408 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Придатку Сергію Петровичу та Придатку Миколі 
Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Дмитра Придатка, 19 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Придатку Сергію Петровичу та Придатку Миколі 
Петровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:45:347:0083) по вул. Дмитра Придатка, 19 загальною  
площею 0,0921 га (у тому числі по угіддях: 0,0921 га – малоповерхова 
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забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Споришу Дмитру Олександровичу та Пірко Наталії 
Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Чайковського, 34/20 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Споришу Дмитру Олександровичу та Пірко Наталії 
Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:24:246:0076) по вул. Чайковського, 34/20 загальною  
площею 0,1081 га (у тому числі по угіддях: 0,1081 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Боборі Сергію Анатолійовичу та Якушенко Любові 
Борисівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по пров. Поштовому, 9 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Боборі Сергію Анатолійовичу та Якушенко Любові 
Борисівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:46:351:0103) по пров. Поштовому, 9 загальною  
площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Яременку Володимиру Вікторовичу та Яременко Аллі 
Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Овражній, 11 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Яременку Володимиру Вікторовичу та Яременко Аллі 
Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:42:364:0053) по вул. Овражній, 11 загальною  
площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Українському Богдану Миколайовичу та Українській 
Вікторії Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 
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встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Рязанській, 3 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Українському Богдану Миколайовичу та Українській 
Вікторії Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:42:366:0059) по вул. Рязанській, 3 загальною  
площею 0,0526 га (у тому числі по угіддях: 0,0526 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Озерянику Ярославу Юрійовичу та Федоровій Віті 
Юріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Кавказькій, 13 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Озерянику Ярославу Юрійовичу та Федоровій Віті 
Юріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:46:351:0102) по вул. Кавказькій, 13 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. 

8. Затвердити Бондар Ользі Вікторівні, Степановій Юлії 
Володимирівні та Федірко Жанні Володимирівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. Олімпійській, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Бондар Ользі Вікторівні, Степановій Юлії 
Володимирівні та Федірко Жанні Володимирівні  у спільну сумісну власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:424:0053) по  
вул. Олімпійській, 9  загальною площею 0,0511 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0511 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Домбровському Максиму Юрійовичу та Вербовому 
Євгену Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Куроп’ятникова, 12 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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9.1. Передати Домбровському Максиму Юрійовичу та Вербовому 

Євгену Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку  
(кадастровий номер 3510100000:39:315:0122) по вул. Куроп’ятникова, 12   
загальною площею 0,1825 га (у тому числі по угіддях: 0,1825 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Пономаренко Антоніні Володимирівні, Пономаренко 
Тетяні Владиславівні та Ілющенко Інні-Іоанні Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по вул. Шевченка, 96 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати  Пономаренко Антоніні Володимирівні,  
Пономаренко Тетяні Владиславівні та Ілющенко Інні-Іоанні  
Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:31:279:0049) по вул. Шевченка, 96 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. 

11. Затвердити Даценко Наталії Вікторівні та Бодялу Олександру 
Вікторовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Гідросилівській, 21 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Даценко Наталії Вікторівні та Бодялу Олександру 
Вікторовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:02:002:0438) по вул. Гідросилівській, 21 загальною  
площею 0,0390 га (у тому числі по угіддях: 0,0390 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Решетовій Олені Миколаївні та Рубану Олегу 
Леонідовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Межовий Бульвар, 2/99 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Решетовій Олені Миколаївні та Рубану Олегу 
Леонідовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:46:382:0064) по вул. Межовий Бульвар, 2/99 загальною  
площею 0,0646 га (у тому числі по угіддях: 0,0646 га – малоповерхова 
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забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Олійнику Денису Олеговичу та Олійник Олені 
Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по пров. Спаському, 39 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Олійнику Денису Олеговичу та Олійник Олені 
Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:24:228:0040) по пров. Спаському, 39 загальною  
площею 0,0352 га (у тому числі по угіддях: 0,0352 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Політуну Валерію Миколайовичу та Осадчому Миколі 
Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Братській, 16 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

14.1. Передати  Політуну Валерію Миколайовичу та Осадчому Миколі 
Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:46:379:0034) по вул. Братській, 16 загальною  
площею 0,0677 га (у тому числі по угіддях: 0,0677 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Місько Людмилі Олександрівні, Тарасову Костянтину 
Ігоровичу та Місько Мілені Валеріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. Маріупольській, 27/12 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Місько Людмилі Олександрівні, Тарасову Костянтину 
Ігоровичу та Місько Мілені Валеріївні у спільну сумісну власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:438:0049) по  
вул. Маріупольській, 27/12 загальною площею 0,0462 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0462 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Середі Юрію Васильовичу та Дорош Лідії Йосипівні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
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меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Районний Бульвар, 50 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Середі Юрію Васильовичу та Дорош Лідії Йосипівні     
у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:27:184:0078) по вул. Районний Бульвар, 50 загальною  
площею 0,0567 га (у тому числі по угіддях: 0,0567 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Вітковій Ларисі Вікторівні, Гусєву Валентину 
Вікторовичу та Малігону Олександру Миколайовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. Садовій, 57/31 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Вітковій Ларисі Вікторівні, Гусєву Валентину 
Вікторовичу та Малігону Олександру Миколайовичу у спільну сумісну 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:338:0206) по 
вул. Садовій, 57/31 загальною площею 0,1498 га (у тому числі по  
угіддях: 0,1498 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Слюсару Віктору Анатолійовичу, Клубченко Надії 
Петрівні, Мізюк Наталії Миколаївні, Грицуну Юрію Олексійовичу та Грицун 
Ларисі Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Тараса Карпи, 11 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Слюсару Віктору Анатолійовичу, Клубченко Надії 
Петрівні, Мізюк Наталії Миколаївні, Грицуну Юрію Олексійовичу та Грицун 
Ларисі Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:29:202:0064) по вул. Тараса Карпи, 11   
загальною площею 0,0856 га (у тому числі по угіддях: 0,0856  га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Танцюрі Олегу Анатолійовичу та Танцюрі Галині 
Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по пров. Молодогвардійському, 6 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Танцюрі Олегу Анатолійовичу та Танцюрі Галині 
Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:24:298:0023) по пров. Молодогвардійському, 6    
загальною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

20. Визнати пункти 15 та 15.1 рішення Міської ради міста 
Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1622 “Про передачу у спільну 
сумісну власність земельних ділянок громадянам” такими, що втратили 
чинність.  

20.1. Затвердити Ополонець Олені Сергіївні, Ополонцю Віктору 
Валентиновичу та Кедрич Уляні Володимирівні 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).  

20.2. Передати Ополонець Олені Сергіївні, Ополонцю Віктору 
Валентиновичу та Кедрич Уляні Володимирівні 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. 
(зміна одного співвласника ДК 17.01.18р.)  

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

 22. 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 


