
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 05 березня 2020 року        № 3199 
 

Про передачу у спільну сумісну  

власність земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 89, 116, 

118, 121, 126 Земельного кодексу України та  розглянувши звернення громадян, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Гут Олені Анатоліївні та Павленко Валентині 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Юрія Смирнова, 7 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гут Олені Анатоліївні та Павленко Валентині Олександрівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:248:0088) по пров. Юрія Смирнова, 7 загальною площею 

0,0547 га (у тому числі по угіддях: 0,0547 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

2. Затвердити Гаршанову Анатолію Васильовичу та Гаршановій Тамарі 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Приморському, 14 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гаршанову Анатолію Васильовичу та Гаршановій Тамарі 

Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:43:341:0066) по пров. Приморському, 14 загальною площею 

0,0602 га (у тому числі по угіддях: 0,0602 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. 
 

3. Затвердити Толстєнкову Володимиру Володимировичу та 

Толстенковій Валентині Володимирівні  технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

Черноморченка, 9 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Толстєнкову Володимиру Володимировичу та Толстенковій 

Валентині Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:39:325:0080) по вул. Ростислава Черноморченка, 9 

загальною площею 0,0676 га (у тому числі по угіддях: 0,0676 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

4. Затвердити Димурі Світлані Олександрівні та Дратверу Данилу 

Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Делегатській, 10-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Димурі Світлані Олександрівні та Дратверу Данилу 

Дмитровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:032:0061) по вул. Делегатській, 10-а 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. 
 

5. Затвердити Балашкевичу Сергію Олексійовичу, Балашкевич Ользі 

Миколаївні та Демиденко Поліні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Лелеківській, 19 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Балашкевичу Сергію Олексійовичу, Балашкевич Ользі 

Миколаївні та Демиденко Поліні Василівні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:05:067:0042) по  

вул. Лелеківській, 19 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. 
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6. Затвердити Тараненку Миколі Григоровичу, Серьожко Зінаїді 

Анатоліївні та Щепі Костянтину Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

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

вул. Канізькій, 42/47 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тараненку Миколі Григоровичу, Серьожко Зінаїді Анатоліївні 

та Щепі Костянтину Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:082:0082) по вул. Канізькій, 42/47 загальною 

площею 0,0698 га (у тому числі по угіддях: 0,0698 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

7. Затвердити Дульському Костянтину Петровичу та Гусаруку Миколі 

Микитовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Лесі Українки, 51-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Дульському Костянтину Петровичу та Гусаруку Миколі 

Микитовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:166:0067) по вул. Лесі Українки, 51-а загальною площею 

0,0580 га (у тому числі по угіддях: 0,0580 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

8. Затвердити Чернову Володимиру Петровичу, Чорбі Ларисі Семенівні 

та Писаренку Ігорю Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Цегельному, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чернову Володимиру Петровичу, Чорбі Ларисі Семенівні та 

Писаренку Ігорю Петровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:212:0085) по пров. Цегельному, 9 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 Кузьменко Наталії Миколаївні, Логвіній Олені Анатоліївні, 

Логвіну Юрію Михайловичу, Волчан Ользі Анатоліївні та Калько Юрію 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
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(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Павла Рябкова, 10 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кузьменко Наталії Миколаївні, Логвіній Олені Анатоліївні, 

Логвіну Юрію Михайловичу, Волчан Ользі Анатоліївні та Калько Юрію 

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:212:0087) по вул. Павла Рябкова, 10 загальною площею 

0,1462 га (у тому числі по угіддях: 0,1462 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

10. Затвердити Красілічу Василю Івановичу та Демурі Миколі 

Григоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ентузіастів, 29 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Красілічу Василю Івановичу та Демурі Миколі Григоровичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:02:002:0501) по вул. Ентузіастів, 29 загальною площею 0,0657 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0657 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

11. Затвердити Бойко Тамарі Борисівні та Крутій Наталії Вікторівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Академіка Корольова, 6 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Бойко Тамарі Борисівні та Крутій Наталії Вікторівні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:34:303:0028) 

по вул. Академіка Корольова, 6 загальною площею 0,0897 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0897 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Коржавіній Анастасії Сергіївні, Колісник Зінаїді 

Леонідівні та Поляковій Галині Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Полтавській, 29 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Коржавіній Анастасії Сергіївні, Колісник Зінаїді Леонідівні та 

Поляковій Галині Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:15:133:0051) по вул. Полтавській, 29 загальною 

площею 0,0890 га (у тому числі по угіддях: 0,0890 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

13. Затвердити Боєвцю Денису Олександровичу, Боєвцю Андрію 

Олександровичу та Бурлаці Ірині Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

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

вул. Поперечній 1-й, 7 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Боєвцю Денису Олександровичу, Боєвцю Андрію 

Олександровичу та Бурлаці Ірині Георгіївні у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:390:0040) по  

вул. Поперечній 1-й, 7  загальною площею 0,1921 га (у тому числі по угіддях: 

0,1921 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Басхаліловій Ользі Володимирівні та Стригун Людмилі 

Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Маріупольській, 21/10 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Басхаліловій Ользі Володимирівні та Стригун Людмилі 

Степанівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:428:0098) по вул. Маріупольській, 21/10 загальною площею 

0,0467 га (у тому числі по угіддях: 0,0467 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

15. Затвердити Федченко Любові Петрівні та Федченку Олександру 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Черкаській, 15 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Федченко Любові Петрівні та Федченку Олександру 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:15:095:0100) по вул. Черкаській, 15 загальною площею 0,0600 га 
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(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. 
 

16. Затвердити Кар’євій Тетяні Ігорівні, Капелюшній Анні Сергіївні та 

Кар’єву Максиму Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Ананіївському, 40 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кар’євій Тетяні Ігорівні, Капелюшній Анні Сергіївні та Кар’єву 

Максиму Сергійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:234:0035) по пров. Ананіївському, 40 загальною 

площею 0,0763 га (у тому числі по угіддях: 0,0763 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

17. Затвердити Хоменко Оксані Миколаївні та Євсеєву Віктору 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Олени Журливої, 33/22 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Хоменко Оксані Миколаївні та Євсеєву Віктору Миколайовичу 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:090:0084) по вул. Олени Журливої, 33/22 загальною площею 

0,0684 га (у тому числі по угіддях: 0,0684 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

18. Затвердити Літвіненку Антону Васильовичу та Літвіненко Галині 

Едмундівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Далекосхідній, 25/39 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Літвіненку Антону Васильовичу та Літвіненко Галині 

Едмундівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:196:0070) по вул. Далекосхідній, 25/39 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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19. Затвердити Сумській Ірині Володимирівні та Сумському Олександру 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Леваневського, 33 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Сумській Ірині Володимирівні та Сумському Олександру 

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:085:0069) по вул. Леваневського, 33 загальною площею 

0,0687 га (у тому числі по угіддях: 0,0687 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

20. Затвердити Коропалову Юрію Євгенійовичу, Коропаловій Світлані 

Володимирівні та Левченко Олександрі Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул. Гранітній, 1/6 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коропалову Юрію Євгенійовичу, Коропаловій Світлані 

Володимирівні та Левченко Олександрі Олександрівні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:39:334:0061) по  

вул. Гранітній, 1/6 загальною площею 0,0900 га (у тому числі по угіддях:  

0,0900 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови.  
 

21. Затвердити Пирігу Віктору Володимировичу та Радчук Людмилі 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Маріупольському 2-му, 5 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Пирігу Віктору Володимировичу та Радчук Людмилі 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:438:0059) по пров. Маріупольському 2-му, 5 загальною 

площею 0,0425 га (у тому числі по угіддях: 0,0425 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

22. Затвердити Горовій Меланії Савелівні та Горовій Людмилі Павлівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
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власність по вул. Криворізькій, 34 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Горовій Меланії Савелівні та Горовій Людмилі Павлівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:419:0044) по вул. Криворізькій, 34 загальною площею  

0,0649 га (у тому числі по угіддях: 0,0649 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

23. Затвердити Балановській Марії Сергіївні, Балановському Миколі 

Васильовичу та Казнадій Ользі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Криворізькій, 44 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Балановській Марії Сергіївні, Балановському Миколі 

Васильовичу та Казнадій Ользі Василівні у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:412:0048) по вул. Криворізькій, 44 

загальною площею 0,0652 га (у тому числі по угіддях: 0,0652 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

24. Затвердити Черненку Руслану Валентиновичу, Щербині Ользі 

Володимирівні та Галкіній Людмилі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Авіаційній, 57 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Черненку Руслану Валентиновичу, Щербині Ользі 

Володимирівні та Галкіній Людмилі Володимирівні у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:098:0088) по  

вул. Авіаційній, 57 загальною площею 0,0698 га (у тому числі по угіддях: 

0,0698 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

25. Затвердити Гаращенко Людмилі Іванівні та Купчишиній Анастасії 

Романівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Олексія Єгорова, 108 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Гаращенко Людмилі Іванівні та Купчишиній Анастасії 

Романівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:236:0023) по вул. Олексія Єгорова, 108 загальною площею 

0,1603 га (у тому числі по угіддях: 0,1603 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

26. Затвердити Бондаренко Тамарі Семенівні та Бондаренку Роману 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Красноярській, 16 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бондаренко Тамарі Семенівні та Бондаренку Роману 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:49:430:0027) по вул. Красноярській, 16 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. 
 

27. Затвердити Іпатовій Світлані Василівні та Корнєєвій Надії Василівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Бережинській, 59 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Іпатовій Світлані Василівні та Корнєєвій Надії Василівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:350:0077) по вул. Бережинській, 59 загальною площею  

0,0740 га (у тому числі по угіддях: 0,0740 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

28. Затвердити Журлаковій Ніні Павлівні та Журлакову Олегу 

Олексійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Степовому, 23 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Журлаковій Ніні Павлівні та Журлакову Олегу Олексійовичу у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:158:0040) по пров. Степовому, 23 загальною площею  

0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

29. Затвердити Поляковій Галині Миколаївні та Борисову Сергію 

Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Тернопільській, 22-б для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Поляковій Галині Миколаївні та Борисову Сергію Сергійовичу 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:145:0096) по вул. Тернопільській, 22-б загальною площею 

0,0366 га (у тому числі по угіддях: 0,0366 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

30. Затвердити Ланчуковській Олені Олександрівні та Ланчуковському 

Геннадію Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Олексія Шаповалова, 2-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ланчуковській Олені Олександрівні та Ланчуковському 

Геннадію Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:039:0058) по вул. Олексія Шаповалова, 2-б 

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. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

32. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна.   
 

 

 

Міський голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 
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