
ПРОЕКТ № 589  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 10 листопада  2016 року                                             № 644 
 
 
Про передачу громадянам  
у спільну сумісну власність  
земельних ділянок  
 
 

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), 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Бричці Олександрі Миколаївні та Котовій Ользі 
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Водоп’янова, 55 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Бричці Олександрі Миколаївні та Котовій Ользі 
Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:45:377:0024) по вул. Водоп’янова, 55 загальною  
площею 0,1117 га (у тому числі по угіддях: 0,1117 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Мироненку Володимиру Вікторовичу та Якушовій 
Катерині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Донецькій, 11 для 



 
 

2   

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Мироненку Володимиру Вікторовичу та Якушовій 
Катерині Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:21:169:0061) по вул. Донецькій, 11  
загальною площею 0,0631 га (у тому числі по угіддях: 0,0631 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Шелегеді Вікторії Юріївні, Тахтай Валентині Григорівні 
та Чумаченку Олександру Григоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. Авіаційній, 53 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Шелегеді Вікторії Юріївні, Тахтай Валентині Григорівні 
та Чумаченку Олександру Григоровичу у спільну сумісну власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:098:0052) по вул. Авіаційній, 53   
загальною площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Колясенку Володимиру Павловичу та Колясенко Ганні 
Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по вул. Одеській, 4 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Колясенку Володимиру Павловичу та Колясенко Ганні 
Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:31:279:0040) по вул. Одеській, 4 загальною  
площею 0,0318 га (у тому числі по угіддях: 0,0318 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Кумпан Олександру Павловичу та Колос Євдокії 
Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по вул. Першотравневій, 29 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Кумпан Олександру Павловичу та Колос Євдокії 
Андріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:17:108:0071) по вул. Першотравневій, 29 загальною  
площею 0,0722 га (у тому числі по угіддях: 0,0722 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Літвіновій Олені Миколаївні та Прищепі Катерині 
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Партизанській, 44  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

6.1. Передати Літвіновій Олені Миколаївні та Прищепі Катерині 
Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:14:129:0042) по вул. Партизанській, 44 загальною  
площею 0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Сорочану Сергію Михайловичу та Михайловій Наталії 
Станіславівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Мелітопольській, 32 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Сорочану Сергію Михайловичу та Михайловій Наталії 
Станіславівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:04:007:0033) по вул. Мелітопольській, 32 загальною  
площею 0,0588 га (у тому числі по угіддях: 0,0588 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Приписному Олександру Миколайовичу та Приписній 
Наталії Алімівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по пров. Івана Франка, 17 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Приписному Олександру Миколайовичу та Приписній 
Наталії Алімівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:17:119:0054) по пров. Івана Франка, 17 загальною  
площею 0,0333 га (у тому числі по угіддях: 0,0333 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Скібіцькому Євгену Георгійовичу та Скібіцькому 
Олександру Георгійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Сєрова, 56/78 для 



 
 

4   

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Скібіцькому Євгену Георгійовичу та Скібіцькому 
Олександру Георгійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:11:066:0080) по вул. Сєрова, 56/78  
загальною площею 0,0542 га (у тому числі по угіддях: 0,0542 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Дєдковій Аллі Володимирівні та Дєдкову Олександру 
Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по вул. Сєрова, 37-а  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Дєдковій Аллі Володимирівні та Дєдкову Олександру 
Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:11:073:0056) по вул. Сєрова, 37-а загальною  
площею 0,0497 га (у тому числі по угіддях: 0,0497 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Гришечкіну Юрію Юрійовичу та Власову Олександру 
Левковичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по пров. Спускному, 4   для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати  Гришечкіну Юрію Юрійовичу та Власову Олександру 
Левковичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:31:248:0063) по пров. Спускному, 4 загальною  
площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Гаврилюку Сергію Олександровичу, Гаврилюк 
Анастасії Іванівні та Вереті Анатолію Миколайовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. 8-го Березня, 33 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Гаврилюку Сергію Олександровичу, Гаврилюк 
Анастасії Іванівні та Вереті Анатолію Миколайовичу у спільну сумісну 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:129:0041) по 
вул. 8-го Березня, 33 загальною площею 0,0550 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0550  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

13. Затвердити Сікунді Юрію Павловичу та Сікунді Наталії Дмитрівні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність 
по пров. Успенського, 16 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Сікунді Юрію Павловичу та Сікунді Наталії  
Дмитрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:48:416:0034) по пров. Успенського, 16 загальною  
площею 0,0496 га (у тому числі по угіддях: 0,0496 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Дибенко Галині Панасівні та Можейко Раїсі Миколаївні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Івана Франка, 53 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Дибенко Галині Панасівні та Можейко Раїсі  
Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:17:119:0053) по вул. Івана Франка, 53 загальною  
площею 0,0618 га (у тому числі по угіддях: 0,0618 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Соколенку Анатолію Васильовичу та Хайдуковій 
Наталії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Панаса Михалевича, 26/55  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

15.1. Передати Соколенку Анатолію Васильовичу та Хайдуковій 
Наталії Іванівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:11:085:0050) по вул. Панаса Михалевича, 26/55 загальною  
площею 0,0708 га (у тому числі по угіддях: 0,0708 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Твердохліб Любові Антонівні та Лехан Тетяні 
Анатоліївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по вул. Пирогова, 14 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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16.1. Передати Твердохліб Любові Антонівні та Лехан Тетяні 
Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:14:125:0038) по вул. Пирогова, 14 загальною  
площею 0,1377 га (у тому числі по угіддях: 0,1377 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Орловій Євгенії Михайлівні та Рожку Михайлу 
Миколайовичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Кримській, 1 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

17.1. Передати Орловій Євгенії Михайлівні та Рожку Михайлу 
Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:42:339:0041) по вул. Кримській, 1 загальною  
площею 0,0961 га (у тому числі по угіддях: 0,0961 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Кириленко Ірині Анатоліївні та Косолаповій Ганні 
Анатоліївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по вул.  Айвазовського, 24/37 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Кириленко Ірині Анатоліївні та Косолаповій Ганні 
Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:46:397:0085) по вул. Айвазовського, 24/37 загальною  
площею 0,0791 га (у тому числі по угіддях: 0,0791 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Біліценку Олегу Леонідовичу та Біліценко Світлані 
Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Олександра Олійника, 43 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Біліценку Олегу Леонідовичу та Біліценко Світлані 
Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:34:223:0023) по вул. Олександра Олійника, 43 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. 
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20. Затвердити Байбороші Валентині Олександрівні та Байбороші Єві 
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по пров. Степовому, 61 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

20.1. Передати Байбороші Валентині Олександрівні та Байбороші Єві 
Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:24:167:0032) по пров. Степовому, 61 загальною  
площею 0,0925 га (у тому числі по угіддях: 0,0925 га – малоповерхова 
забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

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 


