
ПРОЕКТ № 2126 
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 Шутьку Олександру Дмитровичу та Янкевич Лідії 
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Дагестанській, 7 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Шутьку Олександру Дмитровичу та Янкевич Лідії 
Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:16:103:0101) по вул. Дагестанській, 7 загальною  
площею 0,1013 га (у тому числі по угіддях: 0,1013 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Кизименко Ользі Юріївні, Потапенко Наталії 
Володимирівні, Гельгар Вікторії Володимирівні, Хмель Світлані Миколаївні, 
Вєрєітіній Валентині Михайлівні та Погрібному Роману Миколайовичу  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Преображенській, 51 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Кизименко Ользі Юріївні, Потапенко Наталії 
Володимирівні, Гельгар Вікторії Володимирівні, Хмель Світлані  
Миколаївні, Вєрєітіній Валентині Михайлівні та Погрібному  
Роману Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
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(кадастровий номер 3510100000:36:289:0101) по вул. Преображенській, 51  
загальною площею 0,1142 га (у тому числі по угіддях: 0,1142 га – 
малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити  Бабію Вадиму Івановичу, Бабій Ірині Борисівні та Бабію 
Андрію Вадимовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Макарова, 3 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Бабію Вадиму Івановичу, Бабій Ірині Борисівні та Бабію 
Андрію Вадимовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:34:266:0048) по вул. Макарова, 3 загальною  
площею 0,0337 га (у тому числі по угіддях: 0,0337 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Кошарову Віталію Анатолійовичу та Подзорніку Віктору 
Ярославовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Тихій, 11 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Кошарову Віталію Анатолійовичу та Подзорніку  
Віктору Ярославовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:46:355:0082) по вул. Тихій, 11 загальною 
площею 0,1439  га (у тому числі по угіддях: 0,1439  га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Бузько Галині Борисівні та Шимченко Людмилі 
Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по пров. Вишняківському, 12 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Бузько Галині Борисівні та Шимченко Людмилі 
Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:46:385:0041) по пров. Вишняківському, 12 загальною  
площею 0,0865 га (у тому числі по угіддях: 0,0865 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 Зазимко Тетяні Володимирівні та Рижковій Катерині 

Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Олександра Матросова, 14 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Зазимко Тетяні Володимирівні та Рижковій Катерині 
Степанівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:24:196:0062) по вул. Олександра Матросова, 14   
загальною площею 0,0595 га (у тому числі по угіддях: 0,0595 га – 
малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Радецькій Світлані Володимирівні та Радецькому Олегу 
Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Делегатській, 29 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Радецькій Світлані Володимирівні та Радецькому Олегу 
Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:04:035:0060) по вул. Делегатській, 29 загальною  
площею 0,1292 га (у тому числі по угіддях: 0,1292 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Мартиненку Олегу Миколайовичу, Вихристюку Василю 
Михайловичу та Самиляку Миколі Петровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. Михайлівській, 62 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Мартиненку Олегу Миколайовичу, Вихристюку Василю 
Михайловичу та Самиляку Миколі Петровичу у спільну сумісну власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:289:0100) по  
вул. Михайлівській, 62 загальною площею 0,0516 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0516 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Панкову Сергію Георгійовичу та Ющинському 
Володимиру Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Тихій, 1/59 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Панкову Сергію Георгійовичу та Ющинському 
Володимиру Петровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:46:355:0083) по вул. Тихій, 1/59 загальною  
площею 0,1039 га (у тому числі по угіддях: 0,1039 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

10. Вважати такими, що втратили чинність пункти 3 та 3.1 рішення 
Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1323 «Про передачу у 
спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам».  

10.1. Затвердити Василенку Вячеславу Віталійовичу та Курбету 
Віталію Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Межовий Бульвар, 8 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.2. Передати Василенку Вячеславу Віталійовичу та Курбету Віталію 
Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:46:382:0058) по вул. Межовий Бульвар, 8 загальною 
площею 0,0561 га (у тому числі по угіддях: 0,0561 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Бурянському Андрію Сергійовичу та Бурянській Ользі 
Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Романа Шухевича, 6-а для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Бурянському Андрію Сергійовичу та Бурянській Ользі 
Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:14:094:0185) по вул. Романа Шухевича, 6-а загальною  
площею 0,0507 га (у тому числі по угіддях: 0,0507 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Літуновській Любові Гордіївні та Полонській Марії 
Гордіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Запорізькій, 16/2 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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12.1. Передати Літуновській Любові Гордіївні та Полонській Марії 

Гордіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:24:196:0084) по вул. Запорізькій, 16/2 загальною  
площею 0,0593 га (у тому числі по угіддях: 0,0593 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Чикурову Олександру Вікторовичу та Чикуровій Юлії 
Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по пров. Артилерійському 1-у, 1 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Чикурову Олександру Вікторовичу та Чикуровій Юлії 
Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:24:314:0043) по пров. Артилерійському 1-у, 1 загальною  
площею 0,0528 га (у тому числі по угіддях: 0,0528 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Санжарі Ніні Павлівні та Токаревій Євгенії Василівні 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по пров. Хортицькому, 13-а для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Санжарі Ніні Павлівні та Токаревій Євгенії  
Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:31:281:0027) по пров. Хортицькому, 13-а загальною  
площею 0,0486 га (у тому числі по угіддях: 0,0486 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Стельмашок Наталії Володимирівні та Шимченко 
Любові Купріянівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Ярославській, 86/52 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Стельмашок Наталії Володимирівні та Шимченко 
Любові Купріянівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:11:099:0035) по вул. Ярославській, 86/52   
загальною площею 0,0686 га (у тому числі по угіддях: 0,0686 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. Затвердити Релушко Аллі Леонтіївні та Гринюковій Тетяні 
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Чернишевського, 131 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Релушко Аллі Леонтіївні та Гринюковій Тетяні 
Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:45:399:0040) по вул. Чернишевського, 131 загальною 
площею 0,0605 га (у тому числі по угіддях: 0,0605 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Петруку Миколі Тимофійовичу, Петруку Дмитру 
Миколайовичу та Петрук Тетяні Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. Кіровоградській, 57-а для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Петруку Миколі Тимофійовичу, Петруку Дмитру 
Миколайовичу та Петрук Тетяні Петрівні у спільну сумісну власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:432:0064) по  
вул. Кіровоградській, 57-а загальною площею 0,0576 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0576 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Краснокутському Олегу Володимировичу та Коблик 
Олені Георгіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Канізькій, 1/89 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Краснокутському Олегу Володимировичу та Коблик 
Олені Георгіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:11:071:0071) по вул. Канізькій, 1/89 загальною  
площею 0,0798 га (у тому числі по угіддях: 0,0798 га – малоповерхова 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Безвершко Валентині Анатоліївні та Громащенко 
Наталії Миколаївні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
що передається у спільну сумісну власність по вул. Олександра  
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Матросова, 89 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Безвершко Валентині Анатоліївні та Громащенко 
Наталії Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:24:251:0047) по вул. Олександра  
Матросова, 89 загальною площею 0,0560 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0560 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

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

 21. 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 


