
 
ПРОЕКТ № 2136 

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 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 Лісовенко Олені Михайлівні та Лісовенку Олександру 
Олександровичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Чайковського, 30 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Лісовенко Олені Михайлівні та Лісовенку Олександру 
Олександровичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:24:228:0044) по вул. Чайковського, 30 загальною  
площею 0,0910  га (у тому числі по угіддях: 0,0910 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Волошиновій Катерині Петрівні та Іващенко Людмилі 
Миколаївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Кільцевій, 44 для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Волошиновій Катерині Петрівні та Іващенко Людмилі 
Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:19:142:0043) по вул. Кільцевій, 44 загальною  
площею 0,0540  га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Дергачовій Ріті Володимирівні та Дергачову Валерію 
Вікторовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Тульській, 52 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Дергачовій Ріті Володимирівні та Дергачову Валерію 
Вікторовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:42:367:0048) по вул. Тульській, 52 загальною  
площею 0,0388  га (у тому числі по угіддях: 0,0388 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Сіньковій Галині Іванівні та Бевзенку Геннадію 
Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по пров. Куцівському, 1-а для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Сіньковій Галині Іванівні та Бевзенку Геннадію 
Олександровичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:24:295:0020) по пров. Куцівському, 1-а загальною  
площею 0,0501  га (у тому числі по угіддях: 0,0501 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Гордієнко Світлані Валентинівні та Гуляєвій Галині 
Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Кропивницького, 123/111 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Гордієнко Світлані Валентинівні та Гуляєвій Галині 
Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:38:291:0055) по вул. Кропивницького, 123/111  загальною  
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площею 0,0635 га (у тому числі по угіддях: 0,0635 га – малоповерхова  
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Решетніковій Надії Володимирівні та Решетнікову 
Сергію Степановичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Районний Бульвар, 25  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Решетніковій Надії Володимирівні та Решетнікову 
Сергію Степановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:27:194:0064) по вул. Районний Бульвар, 25  
загальною площею 0,0607 га (у тому числі по угіддях: 0,0607 га – 
малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Заворотній Альоні Валеріївні та Шевченку Андрію 
Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Олени Журливої, 49  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Заворотній Альоні Валеріївні та Шевченку Андрію 
Олександровичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:11:098:0071) по вул. Олени Журливої, 49  загальною  
площею 0,0680  га (у тому числі по угіддях: 0,0680 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Данілову Юрію Володимировичу та Данілову 
Владиславу Юрійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Коцюбинського, 42  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Данілову Юрію Володимировичу та Данілову 
Владиславу Юрійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:17:120:0043) по вул. Коцюбинського, 42   
загальною площею 0,0680  га (у тому числі по угіддях: 0,0680 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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9. Затвердити Ткаченку Миколі Миколайовичу та Холодій Катерині 

Юріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Феодосія Козачинського, 56 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Ткаченку Миколі Миколайовичу та Холодій Катерині 
Юріївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:48:433:0027) по вул. Феодосія Козачинського, 56 
загальною площею 0,1577  га (у тому числі по угіддях: 0,1577 га – 
малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Коваленко Ользі Андріївні та Рябченко Тетяні 
Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Братській, 21/17 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

10.1. Передати Коваленко Тетяні Андріївні та Рябченко Тетяні 
Андріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:46:379:0036) по вул. Братській, 21/17 загальною  
площею 0,0756  га (у тому числі по угіддях: 0,0756 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Демчук Ганні Сергіївні та Прокопенку Миколі 
Антоновичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Павла Рябкова, 22  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Демчук Ганні Сергіївні та Прокопенку Миколі 
Антоновичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:33:261:0035) по вул. Павла Рябкова, 22 загальною  
площею 0,1145 га (у тому числі по угіддях: 0,1145 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Супрун Вікторії Юріївні та Супруну Костянтину 
Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Пирогова, 13 для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Супрун вікторії Юріївні та Супруну Костянтину 
Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку  
(кадастровий номер 3510100000:14:125:0052) по вул. Пирогова, 13 загальною 
площею 0,0784 га (у тому числі по угіддях: 0,0784 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Гордійчуку Володимиру Миколайовичу, Гордійчук  
Тетяні Іванівні, Маслюкову Владиславу Ігоровичу, Маслюкову Ігорю 
Дмитровичу та Маслюковій Оксані Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул.  Трикутній, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Гордійчуку Володимиру Миколайовичу, Гордійчук 
Тетяні Іванівні, Маслюкову Владиславу Ігоровичу, Маслюкову Ігорю 
Дмитровичу та Маслюковій Оксані Миколаївні у спільну сумісну власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:303:0025) по  
вул. Трикутній, 3 загальною площею 0,0841 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0841 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Ткаченко Валентині Миколаївні та Скориніну Валерію 
Павловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Ольвіопольській, 11/7 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Ткаченко Валентині Миколаївні та  Скориніну Валерію 
Павловичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 
3510100000:46:379:0037) по вул. Ольвіопольській, 11/7 загальною  
площею 0,0828  га (у тому числі по угіддях: 0,0828 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Звєздун Оксані Михайлівні та Гаврилову Віктору 
Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Суворова, 63 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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15.1. Передати Звєздун Оксані Михайлівні та Гаврилову Віктору 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:46:401:0046) по вул. Суворова, 63 загальною  
площею 0,0379  га (у тому числі по угіддях: 0,0379 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Соломасі Миколі Вікторовичу та Бершадській Євгенії 
Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Воронезькій, 17/30  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Соломасі Миколі Вікторовичу та Бершадській, Євгенії 
Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:42:363:0035) по вул. Воронезькій, 17/30 загальною  
площею 0,0791 га (у тому числі по угіддях: 0,0791 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Дуці Катерині Миколаївні, Коваленку Олександру 
Івановичу, Коваленко Людмилі Олександрівні, Коваленку Іллі 
Олександровичу та Лакуциній Анні Дмитрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. Шахтарській, 24/20  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Дуці Катерині Миколаївні, Коваленку Олександру 
Івановичу, Коваленко Людмилі Олександрівні, Коваленку Іллі 
Олександровичу та Лакуціній Анні Дмитрівні у спільну сумісну власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:169:0083) по  
вул. Шахтарській, 24/20 загальною площею 0,0748 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0748 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Пономаренко Іванні Леонідівні та Судаку В’ячеславу 
Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по пров. Акимівському, 25 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Пономаренко Іванні Леонідівні та Судаку В’ячеславу 
Володимировичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:42:349:0066) по пров. Акимівському, 25 загальною 
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площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713  га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Кириленку Дмитру Володимировичу та Кириленку 
Сергію Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Барболіна, 54-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Кириленку Дмитру Володимировичу та Кириленку 
Сергію Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000: ) по вул. Барболіна, 54-а загальною  
площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Вінник Галині Вікторівні, Гавриленко Оксані 
Миколаївні, Трощаку Юрію Олександровичу та Бондар Олені Володимирівні 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Кримській, 89/11 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

20.1. Передати Вінник Галині Вікторівні, Гавриленко Оксані 
Миколаївні, Трощаку Юрію Олександровичу та Бондар Олені  
Володимирівні   у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:42:367:0049) по вул. Кримській, 89/11 загальною  
площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Черномор Тетяні Юріївні, Караповській Валентині 
Петрівні та Біденко Євгенії Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Садовій, 97  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Черномор Тетяні Юріївні, Караповській Валентині 
Петрівні та Біденко Євгенії Іванівні   у спільну сумісну власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:373:0099) по вул. Садовій, 97  
загальною площею 0,1060 га (у тому числі по угіддях: 0,1060 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. 

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

 23. 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 


