
 

ПРОЄКТ № 3743  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від “___”_________  2020 року                                       № ____  
 

 

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, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Ентузіастів, 23 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гриценку Максиму Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:02:002:0452) по вул. Ентузіастів, 23   

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. 

2. Затвердити Касьяненко Євфросинії Андріївні та Кірпічовій Сніжані 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Глинки, 27/43 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Касьяненко Євфросинії Андріївні та Кірпічовій Сніжані 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:382:0076) по пров. Глинки, 27/43 загальною  

площею 0,0420 га (у тому числі по угіддях: 0,0420 га – малоповерхова забудова) 
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

3. Затвердити Петренко Катерині Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Панфьорова, 44 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Петренко Катерині Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:432:0074) по вул. Панфьорова, 44  

загальною площею 0,0555 га (у тому числі по угіддях: 0,0555 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Салміній Надії Євгенівні та Салміну Олександру Василівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Межовому, 14/70 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Салміній Надії Євгенівні, Салміну Олександру Василівні та 

Шевцовій Юлії Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:382:0075) по пров. Межовому, 14/70 

загальною площею 0,0523 га (у тому числі по угіддях: 0,0523 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Ткаченку Станіславу Валерійовичу Одінцовій Маріні 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну власність по вул. Дарвіна, 15 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Ткаченку Станіславу Валерійовичу Одінцовій Маріні 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:27:166:0051) по вул. Дарвіна, 15 загальною площею 0,0697 

га (у тому числі по угіддях: 0,0697 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

6. Затвердити Лехман Олені Миколаївні та Дерило Раїсі Миколаївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Харківській, 9  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лехман Олені Миколаївні та Дерило Раїсі Миколаївні у  

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 
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3510100000:15:095:0098) по вул. Харківській, 9 загальною площею 0,0471 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0471 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну часткову власність по вул. Рум’янцева, 2/37 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Роздобудьку Олексію Миколайовичу у спільну часткову 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:334:0023) по 

вул. Рум’янцева, 2/37, що складає 4/5 частини від загальної площі 0,0732 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0732 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

8. Затвердити Скляренку Юрію Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Карпатській, 21 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скляренку Юрію Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:144:0056) по вул. Карпатській, 21  

загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Іщенко Наталії Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Галушкіна, 112 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Іщенко Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:298:0033) по вул. Галушкіна, 112  загальною 

площею 0,0527 га (у тому числі по угіддях: 0,0527 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

10. Затвердити Новіченко Вірі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Товариському, 11-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Новіченко Вірі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:025:0032) по пров. Товариському, 11-а   

загальною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – 
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малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Денисенко Тетяні Володимирівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 36  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Денисенко Тетяні Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:035:0067) по вул. Холодноярській, 36   

загальною площею 0,0985 га (у тому числі по угіддях: 0,0985 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Кобець Галині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Інгульській, 46 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кобець Галині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:145:0099) по вул. Інгульській, 46 загальною 

площею 0,0326 га (у тому числі по угіддях: 0,0326 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

13. Затвердити Кузнецю Василю Степановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Затишній, 50 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кузнецю Василю Степановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:13:074:0052) по вул. Затишній, 50 загальною 

площею 0,0826 га (у тому числі по угіддях: 0,0826 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

14. Затвердити Прокопчук Олені Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Сугокліївській, 61-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Прокопчук Олені Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:432:0073) по вул. Сугокліївській, 61-а  

загальною площею 0,0606 га (у тому числі по угіддях: 0,0606 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Макаренко Людмилі Миколаївні та Несвіт Галині 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Херсонській, 52 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Макаренко Людмилі Миколаївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:371:0045) по  

вул. Херсонській, 52  загальною площею 0,0842 га (у тому числі по угіддях: 

0,0842 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Великій Пермській, 78 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Нелюбовій Наталії Вікторівні, Ліпкіній Вікторії 

Володимирівні, Врублевській Ользі Леонідівні, Грицаєвій Наталії Петрівні, 

Грицаєву Олександру Сергійовичу, Грицаєву Ігорю Сергійовичу, Грицаєвій 

Анні Геннадіївні, Шуліці Надії Зінов’ївні та Шуліці Валерію Миколайовичу  у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:46:351:0110) по вул. Великій Пермській, 78 загальною площею 

0,0802 га (у тому числі по угіддях: 0,0802 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

17. Затвердити Таранцю Миколі Семеновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Балашівській, 31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Таранцю Миколі Семеновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:049:0186) по вул. Балашівській, 31  

загальною площею 0,0449 га (у тому числі по угіддях: 0,0449 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Єфімову Петру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Яновського, 109 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Єфімову Петру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:355:0097) по вул. Яновського, 109  

загальною площею 0,0501 га (у тому числі по угіддях: 0,0501 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Федорченко Олені Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Далекосхідній, 45 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Федорченко Олені Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:218:0059) по вул. Далекосхідній, 45  

загальною площею 0,0571 га (у тому числі по угіддях: 0,0571 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Доленко Валентині Володимирівні та Гарасюку Ігорю 

Аркадійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Пилипа Орлика, 54 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Доленко Валентині Володимирівні та Гарасюку Ігорю 

Аркадійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:13:074:0112) по пров. Пилипа Орлика, 54 загальною площею 

0,0550 га (у тому числі по угіддях: 0,0550 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

21. Затвердити Туніченко Катерині Леонтіївні, Нікітченко Тетяні 

Олександрівні, Баклан Любові Сергіївні, Мандебурі Наталі Олексіївні та 

Мандебурі Віталію Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Бобринецький шлях, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Туніченко Катерині Леонтіївні, Нікітченко Тетяні 

Олександрівні, Баклан Любові Сергіївні, Мандебурі Наталі Олексіївні та 

Мандебурі Віталію Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:43:365:0074) по вул. Бобринецький шлях, 13 

загальною площею 0,1729 га (у тому числі по угіддях: 0,1729 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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22. Затвердити Калініну Миколі Андрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Витязівському, 16 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Калініну Миколі Андрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:408:0062) по пров. Витязівському, 16 

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Єпішко Людмилі Василівні та Троян Ларисі Валентинівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Івана Олінського, 6 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Єпішко Людмилі Василівні та Троян Ларисі Валентинівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:34:226:0079) по вул. Івана Олінського, 6 загальною площею  

0,0599 га (у тому числі по угіддях: 0,0599 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну часткову власність по вул. Віктора Чміленка, 104 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бобову Олександру Іванову у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:277:0037) по вул. Віктора 

Чміленка, 104, що складає 3/8 частини від загальної площі 0,0621 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0621 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

25. Затвердити Шевченко Людмилі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Баженова, 37 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевченко Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:40:328:0038) по вул. Баженова, 37 загальною 

площею 0,0540 га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
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26. Затвердити Марченко Ларисі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Олексія Волохова, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Марченко Ларисі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:276:0031) по пров. Олексія Волохова, 30   

загальною площею 0,0450 га (у тому числі по угіддях: 0,0450 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Грушевському Станіславу Яковичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Рязанська, 9 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Грушевському Станіславу Яковичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:366:0074) по вул. Рязанська, 9  

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Манойленко Ніні Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Житомирській, 34 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Манойленко Ніні Яківні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:360:0064) по вул. Житомирській, 34  

загальною площею 0,0370 га (у тому числі по угіддях: 0,0370 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Суковачу  Володимиру Івановичу та Суковачу Максиму 

Володимировичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Білгородській, 7 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Суковачу Володимиру Івановичу та Суковачу Максиму 

Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:40:319:0053) по вул. Білгородській, 7 загальною площею 

0,0517 га (у тому числі по угіддях: 0,0517 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

30. Затвердити Височинському Віталію Вікторовичу та Бруснік Карині 

Віталіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Маріупольському, 2-б для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Височинському Віталію Вікторовичу та Бруснік Карині 

Віталіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:48:428:0063) по пров. Маріупольському, 2-б загальною 

площею 0,0427 га (у тому числі по угіддях: 0,0427 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

31. Затвердити Кардаш Ганні Іванівні та Білявській Ользі Валентинівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Повітрянофлотському, 19 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кардаш Ганні Іванівні та Білявській Ользі Валентинівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:19:159:0044) по пров. Повітрянофлотському, 19  загальною площею 

0,0527 га (у тому числі по угіддях: 0,0527 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

32. Затвердити Рибальченко Лілії Анатоліївні, Глембовській Аллі 

Анатоліївні та Рибальченко Тамілі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Габдрахманова, 5/2 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рибальченко Лілії Анатоліївні, Глембовській Аллі Анатоліївні 

та Рибальченко Тамілі Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:266:0049) по вул. вул. Габдрахманова, 35/2 

загальною площею 0,0568 га (у тому числі по угіддях: 0,0568 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Галушкіна, 116 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ліщименко Тетяні Кузьмівні, Аркушиній Ірині Василівні та 

Аркушиній Марині Олегівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:298:0030) по вул. Галушкіна, 116  загальною 

площею 0,0778 га (у тому числі по угіддях: 0,0778 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

34. Затвердити Пісковій Наталії Іванівні та Драч Аллі Іванівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Львівській, 43 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пісковій Наталії Іванівні та Драч Аллі Іванівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:007:0084) по  

вул.  Львівській, 43 загальною площею 0,0647 га (у тому числі по угіддях: 

0,0647 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

35. Затвердити Федулову Андрію Михайловичу та Петровій Олені 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Перекопському, 35 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Федулову Андрію Михайловичу та Петровій Олені Іванівні  у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:214:0057) по 

пров. Перекопському, 35 загальною площею 0,0632 га (у тому числі по угіддях: 

0,0632 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

36. Затвердити Павлюсу Артему Володимировичу, Павлюс Марії 

Василівні та Новіченко Анні Геннадіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Чернишевського, 145 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Павлюсу Артему Володимировичу, Павлюс Марії Василівні та 

Новіченко Анні Геннадіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:399:0048) по вул. Чернишевського, 145 

загальною площею 0,0667 га (у тому числі по угіддях: 0,0667 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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37. Затвердити Копитовій – Івановій Ларіні Анатоліївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Архітектора Паученка, 149 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Копитовій – Івановій Ларіні Анатоліївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:245:0064) по вул. Архітектора 

Паученка, 149 загальною площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

38. Затвердити Олексієнко Наталії Григорівні та Федору Павлу 

Геннадійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ростислава Чорноморченка, 16 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Олексієнко Наталії Григорівні та Федору Павлу Геннадійовичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:39:325:0089) по вул. Ростислава Чорноморченка, 16 загальною 

площею 0,0588 га (у тому числі по угіддях: 0,0588 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Акмолінській, 4 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Костіній Анжелі Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:363:0041) по вул. Акмолінській, 4   

загальною площею 0,0401 га (у тому числі по угіддях: 0,0401 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

40. Затвердити Хоменку Вадиму Леонідовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Урицького, 49 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хоменку Вадиму Леонідовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:394:0082) по пров. Урицького, 49 загальною 

площею 0,0357 га (у тому числі по угіддях: 0,0357 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



 
 

12   

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

громадської забудови. 

41. Затвердити Небозі Василю Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Антоновича, 18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Небозі Василю Володимировичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:222:0075) по вул. Володимира  

Антоновича, 18 загальною площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях:  

0,0597 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Бойко Тетяні Олександрівні та Цись Наталії 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Об’їзному, 21 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бойко Тетяні Олександрівні та Цись Наталії Олександрівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:15:133:0052) по пров. Об’їзному, 21 загальною площею 0,1000 га (у 

тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

43.  Затвердити Коліснику Івану Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Лесі Українки, 52 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коліснику Івану Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:27:166:0073) по вул. Лесі Українки, 52  

загальною площею 0,0574 га (у тому числі по угіддях: 0,0574 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

44. Затвердити Живицькій Валерії Валеріївні, Рижик Вірі Іванівні, 

Романовій Ірині Олександрівні, Поворознюк Людмилі Дмитрівні та Корзуну 

Станіславу Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Верхній Биковській, 7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Живицькій Валерії Валеріївні, Рижик Вірі Іванівні, Романовій 

Ірині Олександрівні, Поворознюк Людмилі Дмитрівні та Корзуну Станіславу 
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Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:33:261:0039) по вул. Верхній Биковській, 7 загальною 

площею 0,0710 га (у тому числі по угіддях: 0,0710 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

45. Затвердити Богдановій Вірі Гаврилівні та Терещенко Інні 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну часткову власність по вул. Чехова, 20/27 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Богдановій Вірі Гаврилівні та Терещенко Інні Володимирівні  у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:094:2198) по 

вул. Чехова, 20/27, що складає 3/10 частини від загальної площі 0,0813 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0813 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

46. Затвердити Юрчаку Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Воронезькій, 51/26 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Юрчаку Олександру Олександровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:367:0063) по  

вул. Воронезькій, 51/26 загальною площею 0,0364 га (у тому числі по угіддях: 

0,0364 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

47. Затвердити Марченко Олександрі Леонтіївні, Марченку Олександру 

Сергійовичу, Живицькій Людмилі Миколаївні та Живицькому Григорію 

Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Новомиколаївській, 17 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Марченко Олександрі Леонтіївні, Марченку Олександру 

Сергійовичу, Живицькій Людмилі Миколаївні та Живицькому Григорію 

Дмитровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:14:114:0076) по вул. Новомиколаївській, 17 загальною площею 

0,1392 га (у тому числі по угіддях: 0,1392 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
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48. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

49. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 



Доопрацьований проєкт 22.06.2020 

ПРОЄКТ № 3743  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від “_____”____________ 2020 року                                  № ______  
 

 

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, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Ентузіастів, 23 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гриценку Максиму Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0452) по вул. Ентузіастів, 23   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. 
 

2. Затвердити Касьяненко Євфросинії Андріївні та Кірпічовій Сніжані 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Глинки, 27/43 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Касьяненко Євфросинії Андріївні та Кірпічовій Сніжані 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:382:0076) по пров. Глинки, 27/43 загальною  

площею 0,0420 га (у тому числі по угіддях: 0,0420 га – малоповерхова забудова) 



 
 

2   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

3. Затвердити Петренко Катерині Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Панфьорова, 44 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Петренко Катерині Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:432:0074) по вул. Панфьорова, 44  загальною 

площею 0,0555 га (у тому числі по угіддях: 0,0555 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

4. Затвердити Салміній Надії Євгенівні, Салміну Олександру 

Васильовичу та Шевцовій Юлії Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Межовому, 14/70 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Салміній Надії Євгенівні, Салміну Олександру Васильовичу та 

Шевцовій Юлії Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:382:0075) по пров. Межовому, 14/70 загальною 

площею 0,0523 га (у тому числі по угіддях: 0,0523 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

5. Затвердити Ткаченку Станіславу Валерійовичу Одінцовій Маріні 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну власність по вул. Дарвіна, 15 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Ткаченку Станіславу Валерійовичу Одінцовій Маріні 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:166:0051) по вул. Дарвіна, 15 загальною площею 0,0697 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0697 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

6. Затвердити Лехман Олені Миколаївні та Дерило Раїсі Миколаївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Харківській, 9 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Лехман Олені Миколаївні та Дерило Раїсі Миколаївні у  

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:15:095:0098) по вул. Харківській, 9 загальною площею 0,0471 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0471 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну часткову власність по вул. Рум’янцева, 2/37 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Роздобудьку Олексію Миколайовичу, Халізову Сергію 

Анатолійовичу та Ральку Миколі Володимировичу у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:39:334:0023) по  

вул. Рум’янцева, 2/37, що складає 4/5 частини від загальної площі 0,0732 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0732 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

8. Затвердити Скляренку Юрію Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Карпатській, 21 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скляренку Юрію Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:144:0056) по вул. Карпатській, 21  загальною 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Іщенко Наталії Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Галушкіна, 112 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Іщенко Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:298:0033) по вул. Галушкіна, 112  загальною 

площею 0,0527 га (у тому числі по угіддях: 0,0527 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

10. Затвердити Новіченко Вірі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Товариському, 11-а для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Новіченко Вірі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:025:0032) по пров. Товариському, 11-а   

загальною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Денисенко Тетяні Володимирівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 36  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Денисенко Тетяні Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:035:0067) по вул. Холодноярській, 36   

загальною площею 0,0985 га (у тому числі по угіддях: 0,0985 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Кобець Галині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Інгульській, 46 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кобець Галині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:145:0099) по вул. Інгульській, 46 загальною 

площею 0,0326 га (у тому числі по угіддях: 0,0326 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

13. Затвердити Кузнецю Василю Степановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Затишній, 50 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кузнецю Василю Степановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:074:0052) по вул. Затишній, 50 загальною 

площею 0,0826 га (у тому числі по угіддях: 0,0826 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

14. Затвердити Прокопчук Олені Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по вул. Сугокліївській, 61-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Прокопчук Олені Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:432:0073) по вул. Сугокліївській, 61-а  

загальною площею 0,0606 га (у тому числі по угіддях: 0,0606 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

15. Затвердити Макаренко Людмилі Миколаївні та Несвіт Галині 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Херсонській, 52 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Макаренко Людмилі Миколаївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:45:371:0045) по  

вул. Херсонській, 52 загальною площею 0,0842 га (у тому числі по угіддях: 

0,0842 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Великій Пермській, 78 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Нелюбовій Наталії Вікторівні, Ліпкіній Вікторії 

Володимирівні, Врублевській Ользі Леонідівні, Грицаєвій Наталії Петрівні, 

Грицаєву Олександру Сергійовичу, Грицаєву Ігорю Сергійовичу, Грицаєвій 

Анні Геннадіївні, Шуліці Надії Зінов’ївні та Шуліці Валерію Миколайовичу  у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:351:0110) по вул. Великій Пермській, 78 загальною площею 

0,0802 га (у тому числі по угіддях: 0,0802 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

17. Затвердити Таранцю Миколі Семеновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Балашівській, 31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Таранцю Миколі Семеновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:049:0186) по вул. Балашівській, 31  загальною 
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площею 0,0449 га (у тому числі по угіддях: 0,0449 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

18. Затвердити Єфімову Петру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Яновського, 109 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Єфімову Петру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:355:0097) по вул. Яновського, 109 загальною 

площею 0,0501 га (у тому числі по угіддях: 0,0501 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

19. Затвердити Федорченко Олені Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Далекосхідній, 45 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Федорченко Олені Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:218:0059) по вул. Далекосхідній, 45  загальною 

площею 0,0571 га (у тому числі по угіддях: 0,0571 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

20. Затвердити Доленко Валентині Володимирівні та Гарасюку Ігорю 

Аркадійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Пилипа Орлика, 54 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Доленко Валентині Володимирівні та Гарасюку Ігорю 

Аркадійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:13:074:0112) по пров. Пилипа Орлика, 54 загальною площею 

0,0550 га (у тому числі по угіддях: 0,0550 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

21. Затвердити Туніченко Катерині Леонтіївні, Нікітченко Тетяні 

Олександрівні, Баклан Любові Сергіївні, Мандебурі Наталі Олексіївні та 

Мандебурі Віталію Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
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передається у спільну сумісну власність по вул. Бобринецький шлях, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Туніченко Катерині Леонтіївні, Нікітченко Тетяні 

Олександрівні, Баклан Любові Сергіївні, Мандебурі Наталі Олексіївні та 

Мандебурі Віталію Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:365:0074) по вул. Бобринецький шлях, 13 

загальною площею 0,1729 га (у тому числі по угіддях: 0,1729 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

22. Затвердити Калініну Миколі Андрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Витязівському, 16 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Калініну Миколі Андрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:408:0062) по пров. Витязівському, 16 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

23. Затвердити Єпішко Людмилі Василівні та Троян Ларисі Валентинівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Івана Олінського, 6 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Єпішко Людмилі Василівні та Троян Ларисі Валентинівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:34:226:0079) по вул. Івана Олінського, 6 загальною площею  

0,0599 га (у тому числі по угіддях: 0,0599 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну часткову власність по вул. Віктора Чміленка, 104 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бобову Олександру Іванову у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:36:277:0037) по вул. Віктора 

Чміленка, 104, що складає 3/8 частини від загальної площі 0,0621 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0621 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. 
 

25. Затвердити Шевченко Людмилі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Баженова, 37 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевченко Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:328:0038) по вул. Баженова, 37 загальною 

площею 0,0540 га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

26. Затвердити Марченко Ларисі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Олексія Волохова, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Марченко Ларисі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:276:0031) по пров. Олексія Волохова, 30   

загальною площею 0,0450 га (у тому числі по угіддях: 0,0450 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

27. Затвердити Грушевському Станіславу Яковичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Рязанська, 9 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Грушевському Станіславу Яковичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:42:366:0074) по вул. Рязанська, 9  

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

28. Затвердити Манойленко Ніні Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Житомирській, 34 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Манойленко Ніні Яківні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:360:0064) по вул. Житомирській, 34  загальною 

площею 0,0370 га (у тому числі по угіддях: 0,0370 га – малоповерхова забудова) 



 
 

9   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

29. Затвердити Суковачу Володимиру Івановичу та Суковачу Максиму 

Володимировичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Білгородській, 7 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Суковачу Володимиру Івановичу та Суковачу Максиму 

Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:40:319:0053) по вул. Білгородській, 7 загальною площею  

0,0517 га (у тому числі по угіддях: 0,0517 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

30. Затвердити Височинському Віталію Вікторовичу та Бруснік Карині 

Віталіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Маріупольському, 2-б для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Височинському Віталію Вікторовичу та Бруснік Карині 

Віталіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:428:0063) по пров. Маріупольському, 2-б загальною площею 

0,0427 га (у тому числі по угіддях: 0,0427 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

31. Затвердити Кардаш Ганні Іванівні та Білявській Ользі Валентинівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Повітрянофлотському, 19 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кардаш Ганні Іванівні та Білявській Ользі Валентинівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:19:159:0044) по пров. Повітрянофлотському, 19 загальною 

площею 0,0527 га (у тому числі по угіддях: 0,0527 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
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32. Затвердити Рибальченко Лілії Анатоліївні, Глембовській Аллі 

Анатоліївні та Рибальченко Тамілі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Габдрахманова, 5/2 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рибальченко Лілії Анатоліївні, Глембовській Аллі Анатоліївні 

та Рибальченко Тамілі Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:266:0049) по вул. Габдрахманова, 35/2 

загальною площею 0,0568 га (у тому числі по угіддях: 0,0568 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Галушкіна, 116 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ліщименко Тетяні Кузьмівні, Аркушиній Ірині Василівні та 

Аркушиній Марині Олегівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:298:0030) по вул. Галушкіна, 116  загальною 

площею 0,0778 га (у тому числі по угіддях: 0,0778 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

34. Затвердити Пісковій Наталії Іванівні та Драч Аллі Іванівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Львівській, 43 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пісковій Наталії Іванівні та Драч Аллі Іванівні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:04:007:0084) 

по вул. Львівській, 43 загальною площею 0,0647 га (у тому числі по угіддях: 

0,0647 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

35. Затвердити Федулову Андрію Михайловичу та Петровій Олені 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Перекопському, 35 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Федулову Андрію Михайловичу та Петровій Олені Іванівні  у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:214:0057) по пров. Перекопському, 35 загальною площею  

0,0632 га (у тому числі по угіддях: 0,0632 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

36. Затвердити Павлюсу Артему Володимировичу, Павлюс Марії 

Василівні та Новіченко Анні Геннадіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Чернишевського, 145 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Павлюсу Артему Володимировичу, Павлюс Марії Василівні та 

Новіченко Анні Геннадіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:399:0048) по вул. Чернишевського, 145 

загальною площею 0,0667 га (у тому числі по угіддях: 0,0667 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

37. Затвердити Копитовій – Івановій Ларіні Анатоліївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Архітектора Паученка, 149 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Копитовій – Івановій Ларіні Анатоліївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:245:0064) по вул. Архітектора 

Паученка, 149 загальною площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

38. Затвердити Олексієнко Наталії Григорівні та Федору Павлу 

Геннадійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ростислава Черноморченка, 16 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Олексієнко Наталії Григорівні та Федору Павлу Геннадійовичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:325:0089) по вул. Ростислава Черноморченка, 16 загальною 

площею 0,0588 га (у тому числі по угіддях: 0,0588 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Акмолінській, 4 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Костіній Анжелі Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:363:0041) по вул. Акмолінській, 4 загальною 

площею 0,0401 га (у тому числі по угіддях: 0,0401 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

40. Затвердити Хоменку Вадиму Леонідовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Урицького, 49 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хоменку Вадиму Леонідовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:394:0082) по пров. Урицького, 49 загальною 

площею 0,0357 га (у тому числі по угіддях: 0,0357 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

41. Затвердити Небозі Василю Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Антоновича, 18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Небозі Василю Володимировичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:222:0075) по вул. Володимира  

Антоновича, 18 загальною площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях:  

0,0597 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

42. Затвердити Бойко Тетяні Олександрівні та Цись Наталії 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Об’їзному, 21 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бойко Тетяні Олександрівні та Цись Наталії Олександрівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
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№ 3510100000:15:133:0052) по пров. Об’їзному, 21 загальною площею 0,1000 га 

(у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

43. Затвердити Коліснику Івану Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Лесі Українки, 52 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коліснику Івану Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:166:0073) по вул. Лесі Українки, 52 загальною 

площею 0,0574 га (у тому числі по угіддях: 0,0574 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

44. Затвердити Богдановій Вірі Гаврилівні та Терещенко Інні 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну часткову власність по вул. Чехова, 20/27 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Богдановій Вірі Гаврилівні та Терещенко Інні Володимирівні у 

спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:14:094:2198) по вул. Чехова, 20/27, що складає 3/10 частини  

від загальної площі 0,0813 га (у тому числі по угіддях: 0,0813 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

45. Затвердити Юрчаку Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Воронезькій, 51/26 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Юрчаку Олександру Олександровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:42:367:0063) по  

вул. Воронезькій, 51/26 загальною площею 0,0364 га (у тому числі по угіддях: 

0,0364 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

46. Затвердити Марченко Олександрі Леонтіївні, Марченку Олександру 

Сергійовичу, Живицькій Людмилі Миколаївні та Живіцькому Григорію 

Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
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спільну сумісну власність по вул. Новомиколаївській, 17 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Марченко Олександрі Леонтіївні, Марченку Олександру 

Сергійовичу, Живицькій Людмилі Миколаївні та Живіцькому Григорію 

Дмитровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:14:114:0076) по вул. Новомиколаївській, 17 загальною площею 

0,1392 га (у тому числі по угіддях: 0,1392 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

48. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 
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