
 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від 27 листопада 2018 року                                             № 2039  
 

Про передачу у 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, 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 Черніченку Юрію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Криворізькій, 33-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Черніченку Юрію Олександровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:419:0036) по  

вул. Криворізькій, 33-а загальною площею 0,0669 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0669 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

2. Затвердити  Зінов’євій  Світлані Михайлівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Закарпатській, 13  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Зінов’євій Світлані Михайлівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:144:0046) по  

вул. Закарпатській, 13 загальною площею 0,0484 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0484 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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3. Затвердити Шелест Тетяні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Далекосхідній, 70 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Шелест Тетяні Василівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:246:0079) по  

вул. Далекосхідній, 70 загальною площею 0,0513 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0513 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Кравченко Ользі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Квітковій, 13-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Кравченко Ользі Миколаївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:438:0051) по  

вул. Квітковій, 13-а загальною площею 0,0500 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0500 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

5. Затвердити Півень Людмилі Володимирівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Тульській, 35-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Півень Людмилі Володимирівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:370:0059) по  

вул. Тульській, 35-а загальною площею 0,0540 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0540 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

6. Затвердити Єрофєєвій Валентині Іванівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Українській, 53 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Єрофєєвій Валентині Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:382:0066) по вул. Українській, 53 

загальною площею 0,0706 га (у тому числі по угіддях: 0,0706 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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7. Затвердити Чельник Антоніні Григорівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Сумській, 76 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Чельник Антоніні Григорівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:378:0039) по вул. Сумській, 76 

загальною площею 0,0581 га (у тому числі по угіддях: 0,0581 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Старченко Раїсі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Канізькій, 38 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Старченко Раїсі Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:077:0106) по вул. Канізькій, 38   

загальною площею 0,0682 га (у тому числі по угіддях: 0,0682 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Олійник Валентині Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Марка Вовчка, 41 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Олійник Валентині Леонідівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:113:0107) по вул. Марка  

Вовчка, 41 загальною площею 0,0582 га (у тому числі по угіддях: 0,0582  га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Савченко Надії Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Іванівському, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Савченко Надії Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:02:002:0445) по пров. Іванівському, 8 

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. 
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11. Затвердити Омельченку Миколі Митрофановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Сєдова, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Омельченку Миколі Митрофановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:243:0080) по  

вул. Сєдова, 7 загальною площею 0,0428 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0428 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Колєснику Володимиру Григоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Карбишева, 2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Колєснику Володимиру Григоровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:043:0025) по  

вул. Карбишева, 2 загальною площею 0,0644 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0644 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Бобку Івану Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Тульській, 47 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Бобку Івану Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:376:0033) по вул. Тульській, 47 загальною 

площею 0,0535 га (у тому числі по угіддях: 0,0535  га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Довганю Сергію Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Шахтарському, 2 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Довганю Сергію Миколайовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:146:0070) по  

пров. Шахтарському, 2 загальною площею 0,0499 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0499 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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15. Затвердити Дяченко Анні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Виговського, 42 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Дяченко Анні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:056:0096) по вул. Івана Виговського, 42 

загальною площею 0,0909 га (у тому числі по угіддях: 0,0909 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Гуцул Валентині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Покровській, 61-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Гуцул Валентині Миколаївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:317:0052) по  

вул. Покровській, 61-а загальною площею 0,0368 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0368 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Довбні Віталію Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Петлюри, 9-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Довбні Віталію Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:188:0099) по вул. Симона 

Петлюри, 9-а 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. 

18. Затвердити Данілковій Тамарі Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Новгородській, 92 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Данілковій Тамарі Володимирівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:295:0030) по  

вул. Новгородській, 92 загальною площею 0,0536 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0536 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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19. Затвердити Луньову Юрію Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Суворова, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Луньову Юрію Олексійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:391:0227) по  

вул. Суворова, 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. 

20. Затвердити Ткаченку Анатолію Микитовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Комарова, 115 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Ткаченку Анатолію Микитовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:375:0030) по  

вул. Комарова, 115 загальною площею 0,0600 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0600 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Гончарову Руслану Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Гетьмана Сагайдачного, 52 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Гончарову Руслану Михайловичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:037:0068) по  

вул. Гетьмана Сагайдачного, 52  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. 

22. Затвердити Дуднику Олександру Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Сергія Хрипунова, 40 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Дуднику Олександру Анатолійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:421:0062) по  

вул. Сергія Хрипунова, 40 загальною площею 0,0500 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0500 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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23. Затвердити Серчанській Олені Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Мозеса Гомберга, 25/5 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Серчанській Олені Валеріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:194:0059) по вул. Мозеса 

Гомберга, 25/5 загальною площею 0,0529 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0529 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

24. Затвердити Шевченко Раїсі Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Івана Франка, 5-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Шевченко Раїсі Федорівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:104:0060) по  

вул. Івана Франка, 5-а загальною площею 0,0446 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0446 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

25. Затвердити Каліх Юлії Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Каліх Юлії Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:25:156:0101) по пров. Нестерова, 4    

загальною площею 0,0812 га (у тому числі по угіддях: 0,0812 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Суковачу  Віталію Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

тупику Береславському, 9 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Суковачу  Віталію Васильовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:198:0024) по  

тупику Береславському, 9 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. 
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27. Затвердити Деркач Світлані Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул.  Верещагіна, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Деркач Світлані Яківні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:50:429:0052) по вул. Верещагіна, 20  

загальною площею 0,0775 га (у тому числі по угіддях: 0,0775 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Бондаренку Василю Степановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Прирічній, 120 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Бондаренку Василю Степановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:415:0022) по  

вул. Прирічній, 120 загальною площею 0,0387 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0387 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

29. Затвердити Ігнатенко Людмилі Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Індустріальній, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Ігнатенко Людмилі Павлівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:079:0057) по  

вул. Індустріальній, 3 загальною площею 0,0669 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0669 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

30. Затвердити Сливі Анатолію Миколайовичу  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Відбійному, 14 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Сливі Анатолію Миколайовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:107:0095) по  

пров. Відбійному, 14 загальною площею 0,0436 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0436 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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31. Затвердити Дудурич Аліні Олександрівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Саксаганського, 80 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Дудурич Аліні Олександрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:207:0042) по  

пров. Саксаганського, 80 загальною площею 0,0449 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0449 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

32. Затвердити Сімову Віктору Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Рязанській, 13 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Сімову Віктору Олександровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:374:0039) по  

вул. Рязанській, 13 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. 

33. Затвердити Кармазіній Вікторії Вікторівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Бєлгородській, 17  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Кармазіній Вікторії Вікторівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:319:0050) по  

вул. Бєлгородській, 17 загальною площею 0,0553 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0553 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

34. Затвердити Мусієнко Валентині Гаврилівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Руслана Слободянюка, 179/2  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Мусієнко Валентині Гаврилівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:138:0068) по  

вул. Руслана Слободянюка, 179/2 загальною площею 0,0608 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0608 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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35. Затвердити Гордовому Віталію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Садовому, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Гордовому Віталію Івановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:373:0098) по  

пров. Садовому, 7 загальною площею 0,0563 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0563 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

36. Затвердити Скарбану Володимиру Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Володимира Івасюка, 10 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Скарбану Володимиру Васильовичу  у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:330:0022) по  

вул. Володимира Івасюка, 10 загальною площею 0,0466 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0466 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

38. 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 
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