
ПРОЕКТ № 972 

 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "___"_________  2017 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 меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Сукаченку Едуарду Валерійовичу, Андрікевич Наталі 

Валеріївні та Сукаченко Пелагеї Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

пров. Семенівському, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Сукаченку Едуарду Валерійовичу, Андрікевич Наталі 

Валеріївні та Сукаченко Пелагеї Василівні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:347:0070)  

по пров. Семенівському, 4  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. 

2. Затвердити Гросулу Станіславу Володимировичу та Гребенюку 

Олександру Афанасійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

у спільну сумісну власність по вул. Садовій, 101/23 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Гросулу Станіславу Володимировичу та Гребенюку 

Олександру Афанасійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку  
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(кадастровий номер 3510100000:46:373:0081) по вул. Садовій, 101/23   

загальною площею 0,0525 га (у тому числі по угіддях: 0,0525 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Ткаченко Зінаїді Василівни, Гордійчук Майї Юріївні, 

Науменку Юрію Юрійовичу та Станєву Віктору Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Руслана Слободянюка, 68 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Ткаченко Зінаїді Василівни, Гордійчук Майї Юріївні, 

Науменку Юрію Юрійовичу та Станєву Віктору Івановичу  у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:145:0068)  

по вул.  Руслана Слободянюка, 68  загальною площею 0,1154 га (у тому числі 

по угіддях: 0,1154 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Міркоті Ользі Василівні та Маньку Віталію Вікторовичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

по вул.     для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Міркоті Ользі Василівні та Маньку Віталію  

Вікторовичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:33:285:0039) по вул. Габдрахманова, 23/60 загальною 

площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 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 Юрчак Тетяні Миколаївні та Малашевичу Миколі 

Миколайовіичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сумісну власність по вул. Воронезькій, 42 для будівництва та обслуговування 

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

5.1. Передати Юрчак Тетяні Миколаївні та Малашевичу Миколі 

Миколайовіичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:42:367:0042) по вул. Воронезькій, 42 загальною  

площею 0,0396 га (у тому числі по угіддях: 0,0396 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 Бадесі Тетяні Василівні та Воропаєву Вячеславу 

Олександровичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сумісну власність по вул. Василя Нікітіна, 25 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

6.1. Передати Бадесі Тетяні Василівні та Воропаєву Вячеславу 

Олександровичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:14:130:0026) по вул. Василя Нікітіна, 25 загальною 

площею 0,0670 га (у тому числі по угіддях: 0,0670 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

7.  Затвердити Горі Вікторії Іванівні та Атякшеву  Вячеславу Івановичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

по вул.  Мічуріна, 77  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Горі Вікторії Іванівні та Атякшеву  Вячеславу  

Івановичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:11:066:0083) по вул. Мічуріна, 77 загальною  

площею 0,0508  га (у тому числі по угіддях: 0,0508 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Діденку Олександру Івановичу та Діденко Лідії 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сумісну власність по вул. Вознесенській, 124 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Діденку Олександру Івановичу та Діденко Лідії 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:45:381:0040) по вул. Вознесенській, 124 загальною 

площею 0,0467 га (у тому числі по угіддях: 0,0467 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Козлітіній Світлані Анатоліївні та Кравцовій Любові 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Ананіївському, 34 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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9.1. Передати Козлітіній Світлані Анатоліївні та Кравцовій Любові 

Миколаївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:24:234:0022) по пров.  Ананіївському, 34 загальною 

площею 0,1156 га (у тому числі по угіддях: 0,1156 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Юрійчуку Олександру Степановичу та Мойсєєнко Інні 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Морській, 9 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

10.1. Передати Юрійчуку Олександру Степановичу та Мойсєєнко  

Інні Сергіївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:45:372:0050) по вул. Морській, 9 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. 

11. Затвердити Сорокіній Валентині Андріївні,  Сорокіну Костянтину 

Олександровичу та Дяченко Наталії Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

по вул. Павла Луньова, 37 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Сорокіній Валентині Андріївні,  Сорокіну Костянтину 

Олександровичу та Дяченко Наталії Олександрівні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:423:0062)  

по вул. Павла Луньова, 37 загальною площею 0,3000 га (у тому числі по 

угіддях: 0,3000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Крамар Валентині Василівні, Крамару Олександру 

Васильовичу та Гостренко Ларисі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Глинки, 61    

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Крамар Валентині Василівні, Крамару Олександру 

Васильовичу та Гостренко Ларисі Василівні  у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:355:0075)  

по вул. Глинки, 61 загальною площею 0,1513 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1513 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 Кунерту Андрію Антоновичу та Кунерт Марії Яківні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

по вул. Cаратовській, 27 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Кунерту Андрію Антоновичу та Кунерт Марії  

Яківні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:42:360:0051) по вул.  Саратовській, 27  загальною  

площею 0,0385 га (у тому числі по угіддях: 0,0385 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Логвіновій Ірині Анатоліївні та Логвіновій Дар’ї 

Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров.  Шкільному 1-у, 7  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Логвіновій Ірині Анатоліївні та Логвіновій Дар’ї 

Андріївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:24:190:0079) по пров. Шкільному 1-у, 7 загальною 

площею 0,0488 га (у тому числі по угіддях: 0,0488 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Кулакову Анатолію Миколайовичу, Іванченко Любові 

Миколаївні, Крикун Наталії Леонідівні та Крикун Катерині Сергіївні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

по вул. Тараса Карпи, 38/20 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Кулакову Анатолію Миколайовичу, Іванченко  

Любові Миколаївні, Крикун Наталії Леонідівні та Крикун Катерині  

Сергіївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:29:202:0060) по вул.  Тараса Карпи, 38/20  загальною 

площею 0,0455 га (у тому числі по угіддях: 0,0455 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 Зелінському Дмитру Володимировичу та Зелінській 

Дар’ї Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Миколи Левитського, 19  для будівництва 
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та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Зелінському Дмитру Володимировичу та Зелінській 

Дар’ї Сергіївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:14:102:0037) по вул. Миколи Левитського, 19  загальною 

площею 0,0366 га (у тому числі по угіддях: 0,0366 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Тімченко Ларисі Василівні та Гулієву Віктору 

Аташовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул.  Панфіловців, 7  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Тімченко Ларисі Василівні та Гулієву Віктору 

Аташовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:34:226:0052) по вул. Панфіловців, 7 загальною  

площею 0,0550 га (у тому числі по угіддях: 0,0550 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Максименко Тетяні Олександрівні та Максименку 

Андрію Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що передається у спільну сумісну власність по пров. Очаківському, 30  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Максименко Тетяні Олександрівні та Максименку 

Андрію Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:419:0019) по пров. Очаківському, 30   

загальною площею 0,0495 га (у тому числі по угіддях: 0,0495 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Сінельник Світлані Олексіївні та Терещенко Валентині 

Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Водогінній, 62 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Сінельник Світлані Олексіївні та Терещенко Валентині 

Григорівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:13:087:0029) по вул. Водогінній, 62 загальною  

площею 0,0740  га (у тому числі по угіддях: 0,0740 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

 20. Затвердити Чумачок Людмилі Андріївні та Чумачку Василю 

Терентійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Робочій, 27 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

20.1. Передати Чумачок Людмилі Андріївні та Чумачку Василю 

Терентійовичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:40:336:0038) по вул. Робочій, 27 загальною  

площею 0,0422 га (у тому числі по угіддях: 0,0422 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. 

21. Затвердити Лаврусенко Інні Ігорівні та Лаврусенку Олексію 

Олексійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сумісну власність по пров. Чайковського, 28 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

21.1. Передати Лаврусенко Інні Ігорівні та Лаврусенку Олексію 

Олексійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:24:228:0035) по пров. Чайковського, 28 загальною  

площею 0,0405 га (у тому числі по угіддях: 0,0405 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. 

22. Затвердити Ауліній Олені Леонтіївні та Ауліну Василю 

Васильовичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул. Херсонській, 27 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Ауліній Олені Леонтіївні та Ауліну Василю 

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:45:347:0029) по вул.  Херсонській, 27 загальною  

площею 0,1573 га (у тому числі по угіддях: 0,1573 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Пономаренку Володимиру Леонідовичу та Вовк Тамарі 

Леонідівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул.  Галушкіна, 9 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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23.1. Передати Пономаренку Володимиру Леонідовичу та Вовк Тамарі 

Леонідівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:24:211:0041) по вул. Галушкіна, 9 загальною  

площею 0,0592 га (у тому числі по угіддях: 0,0592 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. 

24. Затвердити Гримач Ларисі Володимирівні та Гримач Олександру 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по пров. Вознесенському, 89  для будівництва та обслуговування 

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

24.1. Передати Гримач Ларисі Володимирівні та Гримач Олександру 

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:45:381:0041) по пров. Вознесенському, 89 загальною 

площею 0,0414 га (у тому числі по угіддях: 0,0414 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Кріпаку Сергію Миколайовичу та Ковальчуку 

Володимиру Іллічу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

у спільну сумісну власність по вул.  Воронезькій, 73  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

25.1. Передати Кріпаку Сергію Миколайовичу та Ковальчуку 

Володимиру Іллічу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:384:0044) по вул. Воронезькій, 73   

загальною площею 0,0520  га (у тому числі по угіддях: 0,0520 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. 

26. Затвердити Пасечнику Борису Антоновичу та Малихіну Віталію 

Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Пугачова, 7 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

26.1. Передати Пасечнику Борису Антоновичу та Малихіну Віталію 

Михайловичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:46:397:0093) по пров. Пугачова, 7 загальною  

площею 0,0851 га (у тому числі по угіддях: 0,0851 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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27. Затвердити Казаровій Альбіні Вікторівні та Мар’єнку Сергію 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул.  Далекосхідній, 90/125  для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

27.1. Передати Казаровій Альбіні Вікторівні та Мар’єнку Сергію 

Івановичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:24:246:0069) по вул. Далекосхідній, 90/125 загальною 

площею 0,0472 га (у тому числі по угіддях: 0,0472 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Бондар Людмилі Олександрівні та Кашерній Світлані 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул.  Залізничній 1-й, 13/2  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

28.1. Передати Бондар Людмилі Олександрівні та Кашерній  

Світлані Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:104:0055) по вул. Залізничній 1-й, 13/2     

загальною площею 0,0504 га (у тому числі по угіддях: 0,0504 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Дзямбі Валентині Миколаївні, Петрук Галині  

Юріївні та Храпаченку Юрію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул. Будівельників, 27   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Дзямбі Валентині Миколаївні, Петрук Галині  

Юріївні та Храпаченку Юрію Миколайовичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:032:0054)  

по вул. Будівельників, 27  загальною площею 0,2687 га (у тому числі по 

угіддях: 0,2687 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

31. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
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середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                А.Райкович 

 

 

 
Антонова 22 09 49 


