
 

ПРОЕКТ № 2502 

  

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від "___"_________  2019 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 Герасименку Олегу Віталійовичу та Сіваченку Артему 

Валерійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Прирічній, 110 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Герасименку Олегу Віталійовичу та Сіваченку Артему 

Валерійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:48:415:0024) по вул. Прирічній, 110 загальною  

площею 0,1532 га (у тому числі по угіддях: 0,1532 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Донцовій Світлані Сергіївні та Донцовій Ірині Сергіївні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сумісну власність по вул. Сергія Сєнчева, 11-а для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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2.1. Передати Донцовій Світлані Сергіївні та Донцовій Ірині Сергіївні 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:21:138:0067) по вул. Сергія Сєнчева, 11-а загальною  

площею 0,0491 га (у тому числі по угіддях: 0,0491 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Назаренку Володимиру Петровичу та Ковальовій Надії 

Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Вишняківському, 15 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Назаренку Володимиру Петровичу та Ковальовій Надії 

Григорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:385:0043) по пров. Вишняківському, 15 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. 

4. Затвердити Ткаченку Сергію Павловичу та Пересуньку Сергію 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Садовій, 64 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Ткаченку Сергію Павловичу та Пересуньку Сергію 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:39:338:0207) по вул. Садовій, 64 загальною  

площею 0,0505 га (у тому числі по угіддях: 0,0505 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Савицькій Людмилі Володимирівні та Осадчій Поліні 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по Олександрійському тупику, 11                             

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Савицькій Людмилі Володимирівні та Осадчій Поліні 

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:38:313:0031) по Олександрійському тупику, 11 загальною  

площею 0,0420 га (у тому числі по угіддях: 0,0420 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. 

6. Затвердити Слесаренку Василю Петровичу та Слесаренку Юрію 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Семенівському, 6-а для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

6.1. Передати Слесаренку Василю Петровичу та Слесаренку Юрію 

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:45:347:0086) по пров. Семенівському, 6-а загальною  

площею 0,0595 га (у тому числі по угіддях: 0,0595 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Головиру Олександру Петровичу та Головир Ользі 

Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Олеся Гончара, 10 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Головиру Олександру Петровичу та Головир Ользі 

Михайлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:45:377:0034) по вул. Олеся Гончара, 10 загальною  

площею 0,1561 га (у тому числі по угіддях: 0,1561 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Павліченко Любові Миколаївні та Павліченку Петру 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність по вул. Салтикова – Щедріна, 7 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

8.1. Передати Павліченко Любові Миколаївні та Павліченку  

Петру Івановичу у власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:17:115:0099) по вул. Салтикова – Щедріна, 7 загальною 

площею 0,0750 га (у тому числі по угіддях: 0,0750 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Сандул Тетяні Михайлівні та Сандул Наталії Іванівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність 
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по вул. Канізькій, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

9.1. Передати Сандул Тетяні Михайлівні та Сандул Наталії Іванівні          

у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:071:0072)  

по вул. Канізькій, 9, загальною площею 0,0715 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0715 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

10. Затвердити Варакуті Олені Володимирівні, Горошко Людмилі 

Володимирівні та Горошко Раїсі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Нікопольській, 18 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка). 

10.1. Передати Варакуті Олені Володимирівні, Горошко Людмилі 

Володимирівні та Горошко Раїсі Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:424:0058) по вул. Нікопольській, 18, 

загальною площею 0,0451 га (у тому числі по угіддях: 0,0451 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

12. 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 Мосіна О.В.  
 

 

 

Міський голова                                 А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 


