
ПРОЄКТ № 3524 

 

 

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», 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 (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Новохатько Діні Олександрівні та Новохатьку Михайлу 

Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Якуба Коласа, 22-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Новохатько Діні Олександрівні та Новохатьку Михайлу 

Петровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:431:0047) по вул. Якуба Коласа, 22-а загальною площею 

0,0683 га (у тому числі по угіддях: 0,0683 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Затвердити Сороці Тетяні Володимирівні та Коропу Олександру 

Леонідовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Архітектора Паученка, 127 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Сороці Тетяні Володимирівні та Коропу Олександру 

Леонідовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:38:292:0037) по вул. вул. Архітектора Паученка, 127 загальною 

площею 0,0  га (у тому числі по угіддях: 0,0  га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

3. Затвердити Щербакову Руслану Олександровичу, Щербаковій  

Олені Миколаївні та Щербаковій Анастасії Русланівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  

пров. Салтикова – Щедріна, 47 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Щербакову Руслану Олександровичу, Щербаковій  

Олені Миколаївні та Щербаковій Анастасії Русланівні  у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:18:113:0122) по  

пров. Салтикова – Щедріна, 47 загальною площею 0,0384 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0384 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Возніку Володимиру Олексійовичу, Вознік Ганні 

Григорівні, Вознік Юлії Володимирівні, Ковризі Лідії Василівні, Семенюк 

Маїні Іванівні, Семенюку Петру Васильович, Семко Світлані Костянтинівні, 

Слюсаруку Олександру Миколайовичу та Горбатюку Анатолію 

Костянтиновичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Тракторному, 10 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Возніку Володимиру Олексійовичу, Вознік Ганні Григорівні, 

Вознік Юлії Володимирівні, Ковризі Лідії Василівні, Семенюк Маїні Іванівні, 

Семенюку Петру Васильович, Семко Світлані Костянтинівні, Слюсаруку 

Олександру Миколайовичу та Горбатюку Анатолію Костянтиновичу  у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:23:164:0028) 

по пров. Тракторному, 10 загальною площею 0,0780 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0780 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

5. Затвердити Старосадчому Дмитру Олеговичу та Старосадчій Зінаїді 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Гетьмана Сагайдачного, 18-а для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Старосадчому Дмитру Олеговичу та Старосадчій Зінаїді 

Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:05:049:0180) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 18-а загальною 

площею 0,0616 га (у тому числі по угіддях: 0,0616 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

6. Затвердити Смиченко Катерині Михайлівні та Федоренку Валентину 

Захаровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Семенівському, 19 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Смиченко Катерині Михайлівні та Федоренку Валентину 

Захаровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:347:0093) по пров. Семенівському, 19 загальною площею 

0,0491 га (у тому числі по угіддях: 0,0491 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

7. Затвердити Тіхоновій Наталії Юріївні та Шмагайлу Сергію 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Холодноярській, 25 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Тіхоновій Наталії Юріївні та Шмагайлу Сергію Миколайовичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:02:030:0097) по вул. Холодноярській, 25 загальною площею 

0,1189 га (у тому числі по угіддях: 0,1189 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

8. Затвердити Зуйкову Юрію Івановичу та Зуйковій Оксані 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Тракторному, 11 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Зуйкову Юрію Івановичу та Зуйковій Оксані Володимирівні  у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:23:164:0033) по вул.  загальною площею 0,0752 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0752 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

9. Затвердити Рачкован Надії Леонідівні та Трипольській Анні 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Воронезькій, 44 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Рачкован Надії Леонідівні та Трипольській Анні 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:367:0062) по вул. Воронезькій, 44 загальною площею  

0,0360 га (у тому числі по угіддях: 0,0360 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

10. Затвердити Бойко Ларисі Володимирівні та Остапенку Ігорю 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Госпітальному 3-му, 29/14 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бойко Ларисі Володимирівні та Остапенку Ігорю Васильовичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:293:0039) по пров. Госпітальному 3-му, 29/14 загальною 

площею 0,0724 га (у тому числі по угіддях: 0,0724 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

11. Затвердити Грищук Світлані Василівні та Бутук Тетяні Георгіївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Колодязній, 48 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Грищук Світлані Василівні та Бутук Тетяні Георгіївні  у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:172:0100) по вул. Колодязній, 48 загальною площею 0,0573 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0573 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Халявці Наталії Володимирівні та Ткаченко Жанні 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ломоносова, 33 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Халявці Наталії Володимирівні та Ткаченко Жанні 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:166:0064) по вул. Ломоносова, 33 загальною площею  

0,0694 га (у тому числі по угіддях: 0,0694 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

13. Затвердити Тарасенко Оксані Сергіївні, Тарасенку Віктору 

Дмитровичу та Тарасенку Дмитру Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  

вул. Інгульській, 75 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тарасенко Оксані Сергіївні, Тарасенку Віктору Дмитровичу та 

Тарасенку Дмитру Вікторовичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:146:0075) по вул. Інгульській, 75 загальною 

площею 0,1305 га (у тому числі по угіддях: 0,1305 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

14. Затвердити Марченко Світлані Леонідівні та Ліньову Валентину 

Леонідовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Волгоградській, 73 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Марченко Світлані Леонідівні та Ліньову Валентину 

Леонідовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:006:0038) по вул. Волгоградській, 73 загальною площею 

0,0980 га (у тому числі по угіддях: 0,0980 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

15. Затвердити Стонозі Валерію Івановичу та Слободі Анатолію 

Вікторовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Авіаційній, 78 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Стонозі Валерію Івановичу та Слободі Анатолію Вікторовичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:111:0044) по вул.  загальною площею 0,0700 га (у тому числі 
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по угіддях: 0,0700 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Шутку Сергію Миколайовичу та Шутко Вікторії 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Очаківській, 14 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шутку Сергію Миколайовичу та Шутко Вікторії Вікторівні  у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:425:0039) по вул. Очаківській, 14 загальною площею  

0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

17. Затвердити Копотію Олександру Сергійовичу та Другаль Ірині 

Леонідівни технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Верхній Биковській, 26-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Копотію Олександру Сергійовичу та Другаль Ірині Леонідівни  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:261:0037) по вул.  загальною площею 0,0745 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0745 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

18. Затвердити Пінінському Роману Васильовичу та Пінінській Людмилі 

Георгіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Новозаводській, 23 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Пінінському Роману Васильовичу та Пінінській Людмилі 

Георгіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:50:417:0087) по вул. Новозаводській, 23  загальною площею 

0,1567 га (у тому числі по угіддях: 0,1567 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

19. Затвердити Жутіній Інні Володимирівні та Жутіній Надії Вереміївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
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власність по вул. Виставочній, 2/84 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Жутіній Інні Володимирівні та Жутіній Надії Вереміївні  у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:19:159:0042) по вул. Виставочній, 2/84 загальною площею 

0,0616 га (у тому числі по угіддях: 0,0616 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

20. Затвердити Ковтуну Андрію Анатолійовичу та Рябій Оксані 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Віктора Чміленка, 140  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ковтуну Андрію Анатолійовичу та Рябій Оксані 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:38:291:0065) по вул. Віктора Чміленка, 140  загальною площею 

0,0759 га (у тому числі по угіддях: 0,0759 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

21. Затвердити Загребельному Костянтину Васильовичу та Коневич 

Оксані Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Верхній Биковській, 16  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати  Загребельному Костянтину Васильовичу та Коневич Оксані 

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:264:0056) по вул. Верхній Биковській, 16  загальною площею 

0,1456 га (у тому числі по угіддях: 0,1456 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

22. Затвердити Єрохіній Ірині Григорівні та Поліщуку Вадиму 

Григоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Сєдова, 49 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати  Єрохіній Ірині Григорівні та Поліщук Вадиму Григоровичу  у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:243:0090) по вул. Сєдова, 49 загальною площею 0,0536 га (у 
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тому числі по угіддях: 0,0536 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

24. 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 

О.Мосіна.   
 

 

 

Міський голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 
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