
 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 27 листопада 2018 року                                               № 2041 
 

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 Дуднику Ігорю Анатолійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Віктора Домонтовича, 6 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Дуднику Ігорю Анатолійовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:428:0091) по вул. Віктора 
Домонтовича, 6 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. 

2. Затвердити Коцарю Володимиру Яковичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Володимирській, 11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Коцарю Володимиру Яковичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:084:0073) по  
вул. Володимирській, 11 загальною площею 0,0520 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0520 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Кляповській Світлані Василівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  



 
 

2   
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Вишняківському, 3 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Кляповській Світлані Василівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:385:0042) по  
пров. Вишняківському, 3 загальною площею 0,0809 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0809 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Попілевич Валентині Сергіївні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Червоногірській, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Попілевич Валентині Сергіївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:043:0024) по  
вул. Червоногірській, 7 загальною площею 0,0615 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0615 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Карпуніній Світлані Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Мозеса Гомберга, 61 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Карпуніній Світлані Володимирівні  у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:194:0063) по  
вул. Мозеса Гомберга, 61 загальною площею 0,0531 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0531 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Щекальовій Катерині Валеріївні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Канатній, 7-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Щекальовій Катерині Валеріївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:349:0076) по  
вул. Канатній, 7-а загальною площею 0,0491 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0491 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Шевчук Катерині Андріївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Абрикосовій, 28 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Шевчук Катерині Андріївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:300:0062) по  
вул. Абрикосовій, 28 загальною площею 0,0520 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0520 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Кетрар Ларисі Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Десантників, 86 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Кетрар Ларисі Анатоліївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:381:0047) по  
вул. Десантників, 86 загальною площею 0,0713 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0713 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Бакуровій Наталії Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Бутовського, 15  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Бакуровій Наталії Миколаївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:402:0034) по  
пров. Бутовського, 15 загальною площею 0,0623 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0623 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити  Поповічевій Тетяні Федорівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Ізмаїльській, 8  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Поповічевій Тетяні Федорівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:366:0062) по вул. Ізмаїльській, 8 
загальною площею 0,0687 га (у тому числі по угіддях: 0,0687 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Владимирській Людмилі Дмитрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Івана Виговського, 43 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Владимирській Людмилі Дмитрівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:056:0095) по  
вул. Івана Виговського, 43 загальною площею 0,0933 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0933 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Середенко Марії Василівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Чугуєвській, 1 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Середенко Марії Василівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:424:0054) по вул. Чугуєвській, 1 
загальною площею 0,0576 га (у тому числі по угіддях: 0,0576 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Семченку Ігорю Ігоревичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Білоруському, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Семченку Ігорю Ігоревичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:31:214:0051) по пров. Білоруському, 9 
загальною площею 0,0651 га (у тому числі по угіддях: 0,0651 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити  Урсакі Катерині Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Гетьмана Сагайдачного, 120-а для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Урсакі Катерині Вікторівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:022:0037) по вул. Гетьмана  
Сагайдачного, 120-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. 

15. Затвердити Командику Василю Григоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Гетьмана Сагайдачного, 54-а  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Командику Василю Григоровичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:050:0027) по  
вул. Гетьмана Сагайдачного, 54-а загальною площею 0,0771 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0771 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити  Теренько Світлані Миколаївні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Новомиколаївському, 5  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Теренько Світлані Миколаївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:094:0149) по  
пров. Новомиколаївському, 5  загальною площею 0,0591 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0591 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити  Яшану Віталію Валерійовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Олександра Матросова, 20 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Яшану Віталію Валерійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:196:0065) по  
вул. Олександра Матросова, 20 загальною площею 0,0526  га (у тому числі  
по угіддях: 0,0526 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Савельєвій Валентині Іванівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Травневому, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Савельєвій Валентині Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:305:0157) по  
пров. Травневому, 6 загальною площею 0,0575 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0575 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Щербаєву Владиславу Григоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. 8-го Березня, 25 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Щербаєву Владиславу Григоровичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:129:0051) по  
вул. 8-го Березня, 25 загальною площею 0,0584 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0584 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Сиволапу Василю Костянтиновичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Тульській, 7/7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Сиволапу Василю Костянтиновичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:354:0024) по  
вул. Тульській, 7/7 загальною площею 0,0546 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0546 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Губському Володимиру Валентиновичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Керченській, 11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Губському Володимиру Валентиновичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:006:0033) по  
вул. Керченській, 11 загальною площею 0,0594 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0594 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Писакову Василю Павловичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Грибоєдова, 40 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Писакову Василю Павловичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:43:396:0094) по  
пров. Грибоєдова, 40 загальною площею 0,0355 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0355 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Рокочуку Олександру Степановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Степана Разіна, 1 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Рокочуку Олександру Степановичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:144:0048) по  
вул. Степана Разіна, 1 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. 

24. Затвердити Лісовцю Степану Вакуловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Балтійській, 71-б  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Лісовцю Степану Вакуловичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:03:003:0089) по  
вул. Балтійській, 71-б загальною площею 0,0673 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0673 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Паламарчуку Юрію Григоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Дунайській, 30 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Паламарчуку Юрію Григоровичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:419:0039) по  
вул. Дунайській, 30 загальною площею 0,0555 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0555 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Нюкалу Олександру Сергійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Преображенській, 87 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Нюкалу Олександру Сергійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:312:0037) по  
вул. Преображенській, 87 загальною площею 0,0331 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0331 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити  Гриценку Дмитру Сергійовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Бесарабській, 36  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Гриценку Дмитру Сергійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:03:003:0092) по  
вул. Бесарабській, 36 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. 

28. Затвердити Дубині Любові Олександрівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Таврійській, 35 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Дубині Любові Олександрівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:363:0036) по  
вул. Таврійській, 35 загальною площею 0,0395 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0395 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Городовому Юрію Григоровичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Степана Разіна, 13 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Городовому Юрію Григоровичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:148:0008) по  
пров. Степана Разіна, 13 загальною площею 0,0729 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0729 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

30. Затвердити Мисюзі Ярославу Павловичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Тургенєва, 64 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Мисюзі Ярославу Павловичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:138:0069) по  
вул. Тургенєва, 64 загальною площею 0,0391 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0391 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

31. Затвердити Скрипник Тетяні Григорівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Вітебській, 20  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Скрипник Тетяні Григорівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:005:0063) по  
вул. Вітебській, 20 загальною площею 0,0556 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0556 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Караушу Валентину Леонтійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Мелітопольській, 43 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Караушу Валентину Леонтійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:007:0040) по  
вул. Мелітопольській, 43 загальною площею 0,0440 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0440 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

33. Затвердити Повстенку Дмитру Валерійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
тупику Світлогорському, 1-б для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Повстенку Дмитру Валерійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:172:0081) по  
тупику Світлогорському, 1-б загальною площею 0,0672 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0672 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Вартеваньян Вікторії  Олегівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Суворова, 34 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Вартеваньян Вікторії Олегівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:386:0042) по  
вул. Суворова, 34 загальною площею 0,0807 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0807 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

35. Затвердити Павловій Олені Геннадіївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Ярославській, 62 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Павловій Олені Геннадіївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:091:0067) по  
вул. Ярославській, 62 загальною площею 0,0655 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0655 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

36. Затвердити Нагібіній Вірі Афанасіївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Гоголя, 154 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Нагібіній Вірі Афанасіївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:312:0036) по  
вул. Гоголя, 154 загальною площею 0,0349 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0349 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

37. Затвердити Шевні Світлані Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Казанській, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

37.1. Передати Шевні Світлані Миколаївні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:03:018:0060) по вул. Казанській, 10  
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. 

38. Затвердити Штаньку Віталію Івановичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Пляжній, 105  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

38.1. Передати Штаньку Віталію Івановичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:100:0045) по вул. Пляжній, 105   
загальною площею 0,0429 га (у тому числі по угіддях: 0,0429 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

39. Затвердити Каревій  Ользі Володимирівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Зеленогірській, 45  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Каревій Ользі Володимирівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:037:0072) по  
вул. Зеленогірській, 45 загальною площею 0,0521 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0521 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

40. Затвердити Подлубній Лідії Никифорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Комарова, 71/1 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

40.1. Передати Подлубній Лідії Никифорівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:348:0147) по вул. Комарова, 71/1    
загальною площею 0,0601 га (у тому числі по угіддях: 0,0601 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

41. Затвердити Мороз Інні Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Сєдова, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Мороз Інні Сергіївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:24:243:0081) по вул.  Сєдова, 15  загальною 
площею 0,0432 га (у тому числі по угіддях: 0,0432 га – малоповерхова 
забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Вейчуку Валентину Івановичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Пішому, 13 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

42.1. Передати Вейчуку Валентину Івановичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:191:0049) по пров. Пішому, 13   
загальною площею 0,0506 га (у тому числі по угіддях: 0,0506 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

43. Затвердити Тимофієвій Валентині Іванівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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пров. Відбійному, 42  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати Тимофієвій Валентині Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:107:0096) по  
пров. Відбійному, 42 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. 

44. Затвердити Федотову Василю Павловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Радищева, 2-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

44.1. Передати Федотову Василю Павловичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:019:0042) по  
вул. Радищева, 2-а загальною площею 0,0858 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0858 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

45. Затвердити Навізівській Олені Вадимівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Івана Усенка, 22/31 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

45.1. Передати Навізівській Олені Вадимівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:340:0025) по  
вул. Івана Усенка, 22/31 загальною площею 0,0447 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0447 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

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

47. 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 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


