
 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 05 березня 2020 року       № 3232 
 

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 Пічу Юрію Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Бобринецький шлях, 65/38  
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пічу Юрію Миколайовичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:43:396:0103) по вул. Бобринецький шлях, 65/38  

загальною площею 0,0390 га (у тому числі по угіддях: 0,0390 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 

2. Затвердити Пічу Миколі Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Гоголя, 156/54 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Пічу Миколі Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:38:312:0042) по вул. Гоголя, 156/54 загальною 
площею 0,0148 га (у тому числі по угіддях: 0,0148 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. 
 

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

власність по вул. Криворізькій, 40-а для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Донцю Віктору Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:412:0047) по вул. Криворізькій, 40-а  загальною 
площею 0,0579 га (у тому числі по угіддях: 0,0579 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

4. Затвердити Донцовій Олені Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Менделєєва, 26 для 

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

Передати Донцовій Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:21:160:0084) по вул. Менделєєва, 26   загальною 

площею 0,0548 га (у тому числі по угіддях: 0,0548 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

 

5. Затвердити Жерелюку Віктору Олексійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олексія Єгорова, 70  для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Жерелюку Віктору Олексійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:28:240:0047) по вул. Олексія Єгорова, 70    
загальною площею 0,0340 га (у тому числі по угіддях: 0,0340 га – 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

6. Затвердити Івахненко Тетяні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Чкалова, 36 для будівництва 

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

Передати Івахненко Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:27:170:0027) по вул. Чкалова, 36 загальною 

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

7. Затвердити Смішко Ользі Олексіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Севастопольській, 31-а для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Смішко Ользі Олексіївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:11:085:0068) по вул. Севастопольській, 31-а  

загальною площею 0,0354 га (у тому числі по угіддях: 0,0354 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 

8. Затвердити Мільченко Лідії Микитівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Далекосхідній, 58 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Мільченко Лідії Микитівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:246:0101) по вул. Далекосхідній, 58  загальною 
площею 0,0457 га (у тому числі по угіддях: 0,0457 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Малихіну Олегу Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Микитенка, 12 для 

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

Передати Малихіну Олегу Вікторовичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:48:421:0078) по вул. Микитенка, 12 загальною 

площею 0,0607 га (у тому числі по угіддях: 0,0607 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

 

10. Затвердити Ганжук Олені Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Лесі Українки, 8/24 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Ганжук Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:194:0070) по вул. Лесі Українки, 8/24  
загальною площею 0,0558 га (у тому числі по угіддях: 0,0558 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 Саловій Ірині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Пашутінській, 9-а для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Саловій Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:28:219:0030) по вул. Пашутінській, 9-а  загальною 
площею 0,0215 га (у тому числі по угіддях: 0,0215 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Мельник Ользі Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Абрикосовій, 14 для 

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

Передати Мельник Ользі Павлівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:38:312:0028) по вул. Абрикосовій, 14 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. 

 

13. Затвердити Пікульченко Наталії Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Миколи Міхновського, 44  
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
Передати Пікульченко Наталії Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:393:0136) по вул. Миколи Міхновського, 44    
загальною площею 0,0751 га (у тому числі по угіддях: 0,0751 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 

14. Затвердити Радчуку Івану Андрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Балтійській, 46 для 

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

Передати Радчуку Івану Андрійовичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:03:003:0100) по вул. Балтійській, 46 загальною 
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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. 
 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
передається у власність по вул. Івана Усенка, 37 для будівництва та 

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

Передати Анохіній Антоніні Анатоліївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:40:328:0037) по вул. Івана Усенка, 37    загальною 

площею 0,0417 га (у тому числі по угіддях: 0,0417 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

 

16. Затвердити Бержатому Олександру Сергійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Олексіївському, 35 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
Передати Бержатому Олександру Сергійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:401:0056) по  
пров. Олексіївському, 35 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. 
 

17. Затвердити Кондратенку Володимиру Олексійовичу технічну 

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

тупику Степовому, 13 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кондратенку Володимиру Олексійовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:24:179:0065) по тупику Степовому, 13 

загальною площею 0,0575 га (у тому числі по угіддях: 0,0575 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Вітковському Едуарду Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Очаківській, 5 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Вітковському Едуарду Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:425:0038) по вул. Очаківській, 5      
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. 
 

19. Затвердити Харахонді Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 95-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Харахонді Володимиру Миколайовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:05:025:0034) по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 95-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. 

 

20. Затвердити Крючковій Ларисі Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по тупику Біанському, 18-а для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Крючковій Ларисі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:204:0068) по тупику Біанському, 18-а загальною 
площею 0,0438 га (у тому числі по угіддях: 0,0438 га – малоповерхова забудова) 

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

 

21. Затвердити Дмитренку Миколі Степановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Олеся Гончара, 68/14   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дмитренку Миколі Степановичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:45:394:0080) по вул. Олеся Гончара, 68/14        
загальною площею 0,0790 га (у тому числі по угіддях: 0,0790 га – 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

22. Затвердити Іщенко Наталії Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Водоп’янова, 51 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Іщенко Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:377:0030) по вул. Водоп’янова, 51 загальною 
площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 0,0603 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

23. Затвердити Овчаренку Юрію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по пров. Коцюбинського, 41-а  для 

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

Передати Овчаренку Юрію Івановичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:17:120:0075) по пров. Коцюбинського, 41-а 

загальною площею 0,0310 га (у тому числі по угіддях: 0,0310 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 

24. Затвердити Вітько Лідії Володимирівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Ананіївському, 38  для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Вітько Лідії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:234:0036) по пров. Ананіївському, 38 загальною 
площею 0,0801 га (у тому числі по угіддях: 0,0801 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

 

25. Затвердити Степаненку Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Галушкіна, 132 для 

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

Передати Степаненку Сергію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:298:0032) по вул. Галушкіна, 132    загальною 
площею 0,0433 га (у тому числі по угіддях: 0,0433 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

26. Затвердити Ротару Сергію Йосифовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана Хмельницького, 52  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ротару Сергію Йосифовичу у власність земельну  
ділянку (кадастровий № 3510100000:05:049:0181) по вул. Богдана 

Хмельницького, 52  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. 

 

27. Затвердити Фаренику Антону Євгенійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Сугокліївській, 76 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Фаренику Антону Євгенійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:433:0032) по вул. Сугокліївській, 76     
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. 

 

28. Затвердити Понуренку Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Верхній 

П’ятихатській, 18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Понуренку Олександру Миколайовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:50:422:0046) по вул. Верхній 
П’ятихатській, 18  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. 
 

29. Затвердити Липці Івану Геляровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 62 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Липці Івану Геляровичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:42:376:0038) по вул. Саратовській, 62      загальною 

площею 0,0447 га (у тому числі по угіддях: 0,0447 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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30. Затвердити Варакуті Дмитру Павловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по пров. Тираспольському, 6 для 

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

Передати Варакуті Дмитру Павловичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:31:197:0033) по пров. Тираспольському, 6      

загальною площею 0,0389 га (у тому числі по угіддях: 0,0389 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 

31. Затвердити Дудник Катерині Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Очаківській, 40 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Дудник Катерині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:419:0045) по вул. Очаківській, 40     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. 

 

32. Затвердити Євсєєвій Тетяні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Очаківській, 26 для 

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

Передати Євсєєвій Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:425:0037) по вул. Очаківській, 26    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. 
 

33. Затвердити Опанасенко Ірині Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Глинки, 56-а для 

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

Передати Опанасенко Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:46:348:0157) по вул. Глинки, 56-а загальною 

площею 0,0552 га (у тому числі по угіддях: 0,0552 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. 
 

34. Затвердити Маломуж Любові Володимирівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Галушкіна, 53 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати Маломуж Любові Володимирівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:24:246:0085) по вул. Галушкіна, 53 загальною 

площею 0,0725 га (у тому числі по угіддях: 0,0725 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

 

35. Затвердити Броварнік Ганні Андріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Суворова, 28-б для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Броварнік Ганні Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:362:0118) по вул. Суворова, 28-б     загальною 
площею 0,0407 га (у тому числі по угіддях: 0,0407 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

36. Затвердити Тимофіївій Наталії Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Озерна Балка, 23 для 

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

Передати Тимофіївій Наталії Володимирівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:27:186:0034) по вул. Озерна Балка, 23     

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. 

 

37. Затвердити Панасенку Ігорю Юрійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Грецькому, 13 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Панасенку Ігорю Юрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:305:0141) по пров. Грецькому, 13 загальною 
площею 0,0541 га (у тому числі по угіддях: 0,0541 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. 

 

38. Затвердити Смалиус Олені Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Гоголя, 144  для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
Передати Смалиус Олені Валеріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:38:312:0041) по вул. Гоголя, 144 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. 
 

39. Затвердити Бойко Наталії Ярославівні технічну документацію із 

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

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

Передати Бойко Наталії Ярославівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:11:082:0080) по вул. Пляжній, 61 загальною 

площею 0,0669 га (у тому числі по угіддях: 0,0669 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

 

40. Затвердити Євтушенку Анатолію Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Криворізькій, 47 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
Передати Євтушенку Анатолію Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:412:0041) по вул. Криворізькій, 47     
загальною площею 0,0777 га (у тому числі по угіддях: 0,0777 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 

41. Затвердити Бутенку Сергію Ігоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Олеся Гончара, 9 для 

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

Передати Бутенку Сергію Ігоровичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:45:377:0041) по вул. Олеся Гончара, 9 загальною 
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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. 
 

42. Затвердити Крамаренко Оксані Валеріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Генерала Шумілова, 43 для 

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

Передати Крамаренко Оксані Валеріївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:46:351:0123) по вул. Генерала Шумілова, 43     

загальною площею 0,0498 га (у тому числі по угіддях: 0,0498 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 

43. Затвердити Тихому Андрію Анатолійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Народній, 6 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
Передати Тихому Андрію Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:042:0065) по вул. Народній, 6 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. 
 

44. Затвердити Качаненку Володимиру Миколайовичу технічну 

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

вул. Залізничній 2-й, 64 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати  Качаненку Володимиру Миколайовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:13:093:0093) по вул. Залізничній 2-й, 64      

загальною площею 0,0919 га (у тому числі по угіддях: 0,0919 га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

45. Затвердити Корнєву Олександру Віталійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Бобринецький шлях, 7 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Корнєву Олександру Віталійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:43:365:0069) по вул. Бобринецький шлях, 
7 загальною площею 0,0938 га (у тому числі по угіддях: 0,0938 га – 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

46. Затвердити Красноштан Раїсі Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по вул. Казанській, 7-а для 

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

Передати Красноштан Раїсі Олексіївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:03:024:0028) по вул. Казанській, 7-а  загальною 

площею 0,0622 га (у тому числі по угіддях: 0,0622 га – малоповерхова забудова) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

 

47. Затвердити Бринзі Лідії Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Барболіна, 73/28 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Бринзі Лідії Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:362:0117) по вул. Барболіна, 73/28   загальною 
площею 0,0458 га (у тому числі по угіддях: 0,0458 га – малоповерхова забудова) 

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

 

48. Затвердити Леончик Олені Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що передається у власність по пров. Херсонському, 61 для 

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

Передати Леончик Олені Володимирівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:45:394:0084) по пров. Херсонському, 61 загальною 
площею 0,0312 га (у тому числі по угіддях: 0,0312 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

49. Затвердити Жигловій Вікторії Леонідівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Казанській, 21 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Передати Жигловій Вікторії Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:014:0034) по вул. Казанській, 21 загальною 
площею 0,0984 га (у тому числі по угіддях: 0,0984 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

 

51. 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 


