
ПРОЄКТ №  4081  

 
 

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 заяви 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 Кольцовій Маргариті Володимирівні та Распутіну Олегу 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Можайського, 16-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кольцовій Маргариті Володимирівні та Распутіну Олегу 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:311:0171) по вул. Можайського, 16-а загальною площею 

0,0578 га (у тому числі по угіддях: 0,0578 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

2. Затвердити Пилипенку Вячеславу Васильовичу та Пилипенко Олені 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Руслана Слободянюка, 54 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Пилипенку Вячеславу Васильовичу та Пилипенко Олені 

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:146:0081) по вул. Руслана Слободянюка, 54 загальною 

площею 0,0892 га (у тому числі по угіддях: 0,0892 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



 
 

2   

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

громадської забудови. 
 

3. Затвердити Фурсі Сергію Павловичу та Покатиленко Тетяні 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Фурсі Сергію Павловичу та Покатиленко Тетяні  

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:146:0080) по вул. Кременчуцькій, 52 загальною площею 

0,0726 га (у тому числі по угіддях: 0,0726 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

4. Затвердити Лунгулу Олександру Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Комарова, 19-в для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лунгулу Олександру Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:33:301:0102) по вул. Комарова, 19-в 

загальною площею 0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Терещенко Надії Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Інгульській, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Терещенко Надії Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:108:0101) по вул. Інгульській, 15 загальною 

площею 0,0695 га (у тому числі по угіддях: 0,0695 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Юрченку Ігорю Олександровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Профспілковій, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Юрченку Ігорю Олександровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000: ) по вул. Профспілковій, 4 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. 
 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по пров. Тракторному, 5 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Гайдаю Валентину Юрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:23:164:0029) по пров. Тракторному, 5 загальною 

площею 0,0311 га (у тому числі по угіддях: 0,0311 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

8. Затвердити Мазурику Олегу Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 36 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мазурику Олегу Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0099) по пров. Мінському, 36 загальною 

площею 0,0549 га (у тому числі по угіддях: 0,0549 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Луценко Інні Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Луценко Інні Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:379:0042) по вул. Глибка, 44 загальною площею 

0,0403 га (у тому числі по угіддях: 0,0403 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

10. Затвердити Романову Богдану Федоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Рязанській, 1-г для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Романову Богдану Федоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:366:0076) по вул. Рязанській, 1-г загальною 

площею 0,0479 га (у тому числі по угіддях: 0,0479 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

11. Затвердити Анікольчуку Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Єгорова, 99 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Анікольчуку Олександру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:198:0029) по вул. Єгорова, 99  

загальною площею 0,0642 га (у тому числі по угіддях: 0,0642 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Шевчуку Андрію Володимиру технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Новгородській, 5/30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевчуку Андрію Володимиру у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:300:0067) по вул. Новгородській, 5/30 

загальною площею 0,0848 га (у тому числі по угіддях: 0,0848 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по пров. Межовому, 28/43 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Назаренко Юлії Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:382:0077) по пров. Межовому, 28/43 загальною 

площею 0,0412 га (у тому числі по угіддях: 0,0412 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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14. Затвердити Громковій Надії Василівні та Громкову Євгенію 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ломоносова, 48 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Громковій Надії Василівні та Громкову Євгенію 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:166:0074) по вул. Ломоносова, 48 загальною площею 0,0492 

га (у тому числі по угіддях: 0,0492 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

15. Затвердити Мілову Олегу Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Сірка, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мілову Олегу Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:44:344:0435) по вул. Івана Сірка, 5 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. 
 

16. Затвердити   технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул.  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати   у власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000: ) 

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Мельнику Василю Сніславовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Морському, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мельнику Василю Сніславовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:359:0076) по пров. Морському, 3 загальною 

площею 0,0594 га (у тому числі по угіддях: 0,0594 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. 
 

17. Затвердити Сидорак Ларисі Борисівні та Саленко Клавдії Прокопенко  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Козачому, 11-а для будівництва та обслуговування 

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

Передати Сидорак Ларисі Борисівні та Саленко Клавдії Прокопенко  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:248:0092) по пров. Козачому, 11-а загальною площею  

0,0404 га (у тому числі по угіддях: 0,0404 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

18. Затвердити Хрипко Тетяні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Некрасова, 17/21 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хрипко Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:094:0208) по вул. Некрасова, 17/21 загальною 

площею 0,0589 га (у тому числі по угіддях: 0,0589 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

19. Затвердити Гришко Ларисі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Рівненському, 24 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гришко Ларисі Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:264:0053) по пров. Рівненському, 24 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. 
 

20. Затвердити Сіводєдовій Олені Афанасіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Григорія Синиці, 28-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Сіводєдовій Олені Афанасіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:014:0038) по вул. Григорія Синиці, 28-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. 
 

21. Затвердити Кулику Анатолію Пантелейовичу, Кулик Тетяні 

Харитонівні, Кулик Людмилі Анатоліївні та Шумай Ользі Віталіївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Одеській, 40 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кулику Анатолію Пантелейовичу, Кулик Тетяні Харитонівні, 

Кулик Людмилі Анатоліївні та Шумай Ользі Віталіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:38:308:0041) по вул. Одеській, 40 

загальною площею 0,0510 га (у тому числі по угіддях: 0,0510 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

22. Затвердити Погрібному Олегу Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Алтайському, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Погрібному Олегу Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:392:0017) по пров. Алтайському, 4 загальною 

площею 0,0454 га (у тому числі по угіддях: 0,0454 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

23. Затвердити Краснощеченку Юрію Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мотокросній, 40 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Краснощеченку Юрію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:423:0086) по вул. Мотокросній, 40 загальною 

площею 0,0770 га (у тому числі по угіддях: 0,0770 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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24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по пров. Інгульському, 26 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гілєвій Світлані Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:108:0080) по пров. Інгульському, 26 загальною 

площею 0,0396 га (у тому числі по угіддях: 0,0396 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Рибчак Марії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 168 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рибчак Марії Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:007:0057) по вул. Холодноярській, 168 

загальною площею 0,0608 га (у тому числі по угіддях: 0,0608 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

26. Затвердити Бельмезі Марії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Кримській, 65 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бельмезі Марії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:363:0044) по вул. Кримській, 65 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. 
 

27. Затвердити Пшенічному Євгену Вікторовичу та Соболівській Олені 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Кримській, 57/39 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Пшенічному Євгену Вікторовичу та Соболівській Олені 

Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:363:0037) по вул. Кримській, 57/39 загальною площею  



 
 

9   

0,0387  га (у тому числі по угіддях: 0,0387 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

28. Затвердити Луценку Миколі Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Нікопольській, 25 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Луценку Миколі Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:424:0073) по вул. Нікопольській, 25 загальною 

площею 0,0400 га (у тому числі по угіддях: 0,0400 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

29. Затвердити Кухар Олені Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Гастелло, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кухар Олені Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:399:0050) по пров. Гастелло, 13 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. 
 

30. Затвердити Шаповалову Олександру Вікторовичу та Шаповаловій 

Людмилі Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у  спільну сумісну власність по пров. Олексія Волохова, 32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шаповалову Олександру Вікторовичу та Шаповаловій 

Людмилі Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:276:0032) по пров. Олексія Волохова, 32 

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 Красільніковій Ганні Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Першотравневому, 7-б для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Красільніковій Ганні Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:397:0123) по пров. Першотравневому, 7-б 

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. 
 

32. Затвердити Вітковській Тетяні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тихій, 12 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Вітковській Тетяні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:355:0098) по вул. Тихій, 12 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. 
 

33. Затвердити Маляренко Ірині Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чернишевського, 35/5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Маляренко Ірині Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:359:0077) по вул. Чернишевського, 35/5 

загальною площею 0,0542 га (у тому числі по угіддях: 0,0542 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

34. Затвердити Головачук Олені Костянтинівні, Жовтан Лілії Макарівні 

та Жовтан Валерію Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою 

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

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

Слободянюка, 161 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Головачук Олені Костянтинівні, Жовтан Лілії Макарівні та 

Жовтан Валерію Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:152:0087) по вул. Руслана Слободянюка, 161 

загальною площею 0,0672 га (у тому числі по угіддях: 0,0672 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. 
 

35. Затвердити Куценко Валентині Сергіївні та Кислуну Андрію 

Омеляновичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну часткову власність по вул. Чернишевського, 64 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Куценко Валентині Сергіївні у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:45:392:0035) по  

вул. Чернишевського, 64, що складає 1/2 частини від загальної площі 0,0518 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0518 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

36. Затвердити Рябоконь Таїсі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості), що передаються у власність по вул. Віктора Чміленка, 50 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рябоконь Таїсі Миколаївні у власність земельні ділянки  

по вул. Віктора Чміленка, 50 ділянка площею 0,0055 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0055 га – малоповерхова забудова) (кадастровий  

№ 3510100000:29:202:0070) та ділянка площею 0,0064 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0064 га – малоповерхова забудова) (кадастровий  

№ 3510100000:29:202:0069) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

37. Затвердити Жаліс Антоніні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Нахімова, 27/2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Жаліс Антоніні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:224:0090) по вул. Нахімова, 27/2 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. 
 

38. Затвердити Ротар Галині Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ризькій, 46 для будівництва 
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та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ротар Галині Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:031:0035) по вул. Ризькій, 46 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. 
 

39. Затвердити Морогіну Федору Дмитровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чайковського, 39 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Морогіну Федору Дмитровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:246:0087) по вул. Чайковського, 39 загальною 

площею 0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

40. Затвердити Ляпаловій Надії Митрофанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Глинки, 12 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ляпаловій Надії Митрофанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:388:0094) по по пров. Глинки, 12 загальною 

площею 0,0660 га (у тому числі по угіддях: 0,0660 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

41. Затвердити Дзензурі Людмилі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Колодязній, 63 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дзензурі Людмилі Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:180:0017) по вул. Колодязній, 63 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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42. Затвердити Чумаченку Олександру Миколайовичу та Чумачеку 

Миколі Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Світловодській, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чумаченку Олександру Миколайовичу та Чумачеку  

Миколі Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:093:0096) по вул. Світловодській, 9 загальною 

площею 0,0552 га (у тому числі по угіддях: 0,0552 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

43. Затвердити Дацькій Валентині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Васнецова, 12-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дацькій Валентині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:180:0016) по пров. Васнецова, 12-б загальною 

площею 0,0701 га (у тому числі по угіддях: 0,0701 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

44. Затвердити Згамі Людмилі Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ярославській, 53 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Згамі Людмилі Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:091:0079) по вул. Ярославській, 53 загальною 

площею 0,0682 га (у тому числі по угіддях: 0,0682 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

45. Затвердити Мінченко Ользі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Руслана Слободянюка, 49 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мінченко Ользі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:188:0119) по вул. Руслана Слободянюка, 49  
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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. 
 

46. Затвердити Корсуновській Наталії Миколаївні та Рибаченко Ганні 

Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Добролюбова, 41/15 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Корсуновській Наталії Миколаївні та Рибаченко Ганні 

Дмитрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:13:081:0061) по вул. Добролюбова, 41/15 загальною площею  

0,0706 га (у тому числі по угіддях: 0,0706 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

47. Затвердити Шевченко Яні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Колодязній, 32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевченко Яні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:31:197:0039) по вул. Колодязній, 32 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

48. Затвердити Покотилову Миколі Федотовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Міхновського, 20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Покотилову Миколі Федотовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:406:0083) по вул. Миколи Міхновського, 20 

загальною площею 0,0709 га (у тому числі по угіддях: 0,0709 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

49. Затвердити Кучеренко Світлані Валентинівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Козака Мамая, 8  
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кучеренко Світлані Валентинівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:012:0055) по пров. Козака Мамая, 8 загальною 

площею 0,0663 га (у тому числі по угіддях: 0,0663 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

50. Затвердити Москалець Наталі Дмитрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олімпійській, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Москалець Наталі Дмитрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:424:0072) по вул. Олімпійській, 5 загальною 

площею 0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну часткову власність по вул. Очаківській, 66 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ляшенку Сергію Володимировичу у спільну часткову  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:48:419:0025) по  

вул. Очаківській, 66, що складає 1/8 частини від загальної площі 0,0513 га (у 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

53. 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 09.04.2020 

ПРОЄКТ № 4081  

 
 

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 заяви 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 Кольцовій Маргариті Володимирівні та Распутіну Олегу 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Можайського, 16-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кольцовій Маргариті Володимирівні та Распутіну Олегу 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:311:0171) по вул. Можайського, 16-а загальною площею 

0,0578 га (у тому числі по угіддях: 0,0578 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

2. Затвердити Пилипенку Вячеславу Васильовичу та Пилипенко Олені 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Руслана Слободянюка, 54 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Пилипенку Вячеславу Васильовичу та Пилипенко Олені 

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:146:0081) по вул. Руслана Слободянюка, 54 загальною 

площею 0,0892 га (у тому числі по угіддях: 0,0892 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 Фурсі Сергію Павловичу та Покатиленко Тетяні 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Фурсі Сергію Павловичу та Покатиленко Тетяні  

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:146:0080) по вул. Кременчуцькій, 52 загальною площею 

0,0726 га (у тому числі по угіддях: 0,0726 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

4. Затвердити Лунгулу Олександру Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Комарова, 19-в для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лунгулу Олександру Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:33:301:0102) по вул. Комарова, 19-в 

загальною площею 0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Терещенко Надії Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Інгульській, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Терещенко Надії Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:108:0101) по вул. Інгульській, 15 загальною 

площею 0,0695 га (у тому числі по угіддях: 0,0695 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Юрченку Ігорю Олександровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Профспілковій, 4 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Юрченку Ігорю Олександровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000: ) по вул. Профспілковій, 4 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. 
 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по пров. Тракторному, 5 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Гайдаю Валентину Юрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:23:164:0029) по пров. Тракторному, 5 загальною 

площею 0,0311 га (у тому числі по угіддях: 0,0311 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

8. Затвердити Мазурику Олегу Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 36 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мазурику Олегу Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0099) по пров. Мінському, 36 загальною 

площею 0,0549 га (у тому числі по угіддях: 0,0549 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Луценко Інні Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Луценко Інні Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:379:0042) по вул. Глибка, 44 загальною площею 

0,0403 га (у тому числі по угіддях: 0,0403 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

10. Затвердити Романову Богдану Федоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по вул. Рязанській, 1-г для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Романову Богдану Федоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:366:0076) по вул. Рязанській, 1-г загальною 

площею 0,0479 га (у тому числі по угіддях: 0,0479 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

11. Затвердити Анікольчуку Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Єгорова, 99 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Анікольчуку Олександру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:198:0029) по вул. Єгорова, 99  

загальною площею 0,0642 га (у тому числі по угіддях: 0,0642 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Шевчуку Андрію Володимиру технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Новгородській, 5/30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевчуку Андрію Володимиру у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:300:0067) по вул. Новгородській, 5/30 

загальною площею 0,0848 га (у тому числі по угіддях: 0,0848 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по пров. Межовому, 28/43 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Назаренко Юлії Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:382:0077) по пров. Межовому, 28/43 загальною 

площею 0,0412 га (у тому числі по угіддях: 0,0412 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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14. Затвердити Громковій Надії Василівні та Громкову Євгенію 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ломоносова, 48 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Громковій Надії Василівні та Громкову Євгенію 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:166:0074) по вул. Ломоносова, 48 загальною площею 0,0492 

га (у тому числі по угіддях: 0,0492 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

15. Затвердити Мілову Олегу Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Сірка, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мілову Олегу Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:44:344:0435) по вул. Івана Сірка, 5 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. 
 

16. Затвердити Нагорній Світлані Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Відбійному, 30 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Нагорній Світлані Яківні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:107:0103) по пров. Відбійному, 30 загальною 

площею 0,0409 га (у тому числі по угіддях: 0,0409 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Мельнику Василю Сніславовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Морському, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мельнику Василю Сніславовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:359:0076) по пров. Морському, 3 загальною 
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площею 0,0594 га (у тому числі по угіддях: 0,0594 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

18. Затвердити Сидорак Ларисі Борисівні та Саленко Клавдії Прокопенко  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Козачому, 11-а для будівництва та обслуговування 

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

Передати Сидорак Ларисі Борисівні та Саленко Клавдії Прокопенко  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:248:0092) по пров. Козачому, 11-а загальною площею  

0,0404 га (у тому числі по угіддях: 0,0404 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

19 Затвердити Хрипко Тетяні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Некрасова, 17/21 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хрипко Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:094:0208) по вул. Некрасова, 17/21 загальною 

площею 0,0589 га (у тому числі по угіддях: 0,0589 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

20. Затвердити Гришко Ларисі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Рівненському, 24 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гришко Ларисі Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:264:0053) по пров. Рівненському, 24 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. 
 

21. Затвердити Сіводєдовій Олені Афанасіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сіводєдовій Олені Афанасіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:014:0038) по вул. Григорія Синиці, 28-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. 
 

22. Затвердити Кулику Анатолію Пантелейовичу, Кулик Тетяні 

Харитонівні, Кулик Людмилі Анатоліївні та Шумай Ользі Віталіївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Одеській, 40 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кулику Анатолію Пантелейовичу, Кулик Тетяні Харитонівні, 

Кулик Людмилі Анатоліївні та Шумай Ользі Віталіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:38:308:0041) по вул. Одеській, 40 

загальною площею 0,0510 га (у тому числі по угіддях: 0,0510 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Погрібному Олегу Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Алтайському, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Погрібному Олегу Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:392:0017) по пров. Алтайському, 4 загальною 

площею 0,0454 га (у тому числі по угіддях: 0,0454 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

24. Затвердити Краснощеченку Юрію Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мотокросній, 40 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Краснощеченку Юрію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:423:0086) по вул. Мотокросній, 40 загальною 

площею 0,0770 га (у тому числі по угіддях: 0,0770 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. 
 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по пров. Інгульському, 26 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гілєвій Світлані Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:108:0080) по пров. Інгульському, 26 загальною 

площею 0,0396 га (у тому числі по угіддях: 0,0396 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

26. Затвердити Рибчак Марії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 168 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рибчак Марії Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:007:0057) по вул. Холодноярській, 168 

загальною площею 0,0608 га (у тому числі по угіддях: 0,0608 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

27. Затвердити Бельмезі Марії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Кримській, 65 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бельмезі Марії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:363:0044) по вул. Кримській, 65 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. 
 

28. Затвердити Пшенічному Євгену Вікторовичу та Соболівській Олені 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Кримській, 57/39 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Пшенічному Євгену Вікторовичу та Соболівській Олені 

Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:363:0037) по вул. Кримській, 57/39 загальною площею  

0,0387  га (у тому числі по угіддях: 0,0387 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

29. Затвердити Луценку Миколі Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Нікопольській, 25 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Луценку Миколі Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:424:0073) по вул. Нікопольській, 25 загальною 

площею 0,0400 га (у тому числі по угіддях: 0,0400 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

30. Затвердити Кухар Олені Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Гастелло, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кухар Олені Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:399:0050) по пров. Гастелло, 13 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. 
 

31. Затвердити Шаповалову Олександру Вікторовичу та Шаповаловій 

Людмилі Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у  спільну сумісну власність по пров. Олексія Волохова, 32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шаповалову Олександру Вікторовичу та Шаповаловій 

Людмилі Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:276:0032) по пров. Олексія Волохова, 32 

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. 
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32. Затвердити Красільніковій Ганні Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Першотравневому, 7-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Красільніковій Ганні Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:397:0123) по пров. Першотравневому, 7-б 

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. 
 

33. Затвердити Вітковській Тетяні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тихій, 12 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Вітковській Тетяні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:355:0098) по вул. Тихій, 12 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. 
 

34. Затвердити Маляренко Ірині Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чернишевського, 35/5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Маляренко Ірині Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:359:0077) по вул. Чернишевського, 35/5 

загальною площею 0,0542 га (у тому числі по угіддях: 0,0542 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

35. Затвердити Головачук Олені Костянтинівні, Жовтан Лілії Макарівні 

та Жовтан Валерію Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою 

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

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

Слободянюка, 161 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Головачук Олені Костянтинівні, Жовтан Лілії Макарівні та 

Жовтан Валерію Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:152:0087) по вул. Руслана Слободянюка, 161 



 
 

11   

загальною площею 0,0672 га (у тому числі по угіддях: 0,0672 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

36. Затвердити Куценко Валентині Сергіївні та Кислуну Андрію 

Омеляновичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну часткову власність по вул. Чернишевського, 64 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Куценко Валентині Сергіївні у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:45:392:0035) по  

вул. Чернишевського, 64, що складає 1/2 частини від загальної площі 0,0518 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0518 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

37. Затвердити Рябоконь Таїсі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості), що передаються у власність по вул. Віктора Чміленка, 50 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рябоконь Таїсі Миколаївні у власність земельні ділянки  

по вул. Віктора Чміленка, 50 ділянка площею 0,0055 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0055 га – малоповерхова забудова) (кадастровий  

№ 3510100000:29:202:0070) та ділянка площею 0,0064 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0064 га – малоповерхова забудова) (кадастровий  

№ 3510100000:29:202:0069) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

38. Затвердити Жаліс Антоніні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Нахімова, 27/2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Жаліс Антоніні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:224:0090) по вул. Нахімова, 27/2 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. 
 

39. Затвердити Ротар Галині Андріївні технічну документацію із 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ротар Галині Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:031:0035) по вул. Ризькій, 46 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. 
 

40. Затвердити Морогіну Федору Дмитровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чайковського, 39 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Морогіну Федору Дмитровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:246:0087) по вул. Чайковського, 39 загальною 

площею 0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

41. Затвердити Ляпаловій Надії Митрофанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Глинки, 12 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ляпаловій Надії Митрофанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:388:0094) по по пров. Глинки, 12 загальною 

площею 0,0660 га (у тому числі по угіддях: 0,0660 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

42. Затвердити Дзензурі Людмилі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Колодязній, 63 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дзензурі Людмилі Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:180:0017) по вул. Колодязній, 63 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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43. Затвердити Чумаченку Олександру Миколайовичу та Чумачеку 

Миколі Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Світловодській, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чумаченку Олександру Миколайовичу та Чумачеку  

Миколі Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:093:0096) по вул. Світловодській, 9 загальною 

площею 0,0552 га (у тому числі по угіддях: 0,0552 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

44. Затвердити Дацькій Валентині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Васнецова, 12-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дацькій Валентині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:180:0016) по пров. Васнецова, 12-б загальною 

площею 0,0701 га (у тому числі по угіддях: 0,0701 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

45. Затвердити Згамі Людмилі Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ярославській, 53 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Згамі Людмилі Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:091:0079) по вул. Ярославській, 53 загальною 

площею 0,0682 га (у тому числі по угіддях: 0,0682 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

46. Затвердити Мінченко Ользі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Руслана Слободянюка, 49 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мінченко Ользі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:188:0119) по вул. Руслана Слободянюка, 49  
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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. 
 

47. Затвердити Корсуновській Наталії Миколаївні та Рибаченко Ганні 

Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Добролюбова, 41/15 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Корсуновській Наталії Миколаївні та Рибаченко Ганні 

Дмитрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:13:081:0061) по вул. Добролюбова, 41/15 загальною площею  

0,0706 га (у тому числі по угіддях: 0,0706 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

48. Затвердити Шевченко Яні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Колодязній, 32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевченко Яні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:31:197:0039) по вул. Колодязній, 32 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

49. Затвердити Покотилову Миколі Федотовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Міхновського, 20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Покотилову Миколі Федотовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:406:0083) по вул. Миколи Міхновського, 20 

загальною площею 0,0709 га (у тому числі по угіддях: 0,0709 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

50. Затвердити Кучеренко Світлані Валентинівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Козака Мамая, 8  



 
 

15   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кучеренко Світлані Валентинівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:012:0055) по пров. Козака Мамая, 8 загальною 

площею 0,0663 га (у тому числі по угіддях: 0,0663 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

51. Затвердити Москалець Наталі Дмитрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олімпійській, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Москалець Наталі Дмитрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:424:0072) по вул. Олімпійській, 5 загальною 

площею 0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну часткову власність по вул. Очаківській, 66 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ляшенку Сергію Володимировичу у спільну часткову  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:48:419:0025) по  

вул. Очаківській, 66, що складає 1/8 частини від загальної площі 0,0513 га (у 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

54. 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 



Доопрацьваний 16.06.2020 р. 

ПРОЄКТ № 4081  

 
 

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 заяви 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 Кольцовій Маргариті Володимирівні та Распутіну Олегу 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Можайського, 16-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кольцовій Маргариті Володимирівні та Распутіну Олегу 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:311:0171) по вул. Можайського, 16-а загальною площею 

0,0578 га (у тому числі по угіддях: 0,0578 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

2. Затвердити Пилипенку Вячеславу Васильовичу та Пилипенко Олені 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Руслана Слободянюка, 54 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Пилипенку Вячеславу Васильовичу та Пилипенко Олені 

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:146:0081) по вул. Руслана Слободянюка, 54 загальною 

площею 0,0892 га (у тому числі по угіддях: 0,0892 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 Фурсі Сергію Павловичу та Покатиленко Тетяні 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Фурсі Сергію Павловичу та Покатиленко Тетяні  

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:146:0080) по вул. Кременчуцькій, 52 загальною площею 

0,0726 га (у тому числі по угіддях: 0,0726 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

4. Затвердити Лунгулу Олександру Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Комарова, 19-в для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лунгулу Олександру Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:33:301:0102) по вул. Комарова, 19-в 

загальною площею 0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Терещенко Надії Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Інгульській, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Терещенко Надії Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:108:0101) по вул. Інгульській, 15 загальною 

площею 0,0695 га (у тому числі по угіддях: 0,0695 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по пров. Тракторному, 5 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Гайдаю Валентину Юрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:23:164:0029) по пров. Тракторному, 5 загальною 

площею 0,0311 га (у тому числі по угіддях: 0,0311 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

7. Затвердити Мазурику Олегу Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 36 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мазурику Олегу Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0099) по пров. Мінському, 36 загальною 

площею 0,0549 га (у тому числі по угіддях: 0,0549 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

8. Затвердити Луценко Інні Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Луценко Інні Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:379:0042) по вул. Глибка, 44 загальною площею 

0,0403 га (у тому числі по угіддях: 0,0403 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

9. Затвердити Романову Богдану Федоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Рязанській, 1-г для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Романову Богдану Федоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:366:0076) по вул. Рязанській, 1-г загальною 

площею 0,0479 га (у тому числі по угіддях: 0,0479 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

10. Затвердити Анікольчуку Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Єгорова, 99 
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Анікольчуку Олександру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:198:0029) по вул. Єгорова, 99  

загальною площею 0,0642 га (у тому числі по угіддях: 0,0642 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Шевчуку Андрію Володимиру технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Новгородській, 5/30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевчуку Андрію Володимиру у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:300:0067) по вул. Новгородській, 5/30 

загальною площею 0,0848 га (у тому числі по угіддях: 0,0848 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по пров. Межовому, 28/43 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Назаренко Юлії Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:382:0077) по пров. Межовому, 28/43 загальною 

площею 0,0412 га (у тому числі по угіддях: 0,0412 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

13. Затвердити Громковій Надії Василівні та Громкову Євгенію 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ломоносова, 48 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Громковій Надії Василівні та Громкову Євгенію 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:166:0074) по вул. Ломоносова, 48 загальною площею 0,0492 

га (у тому числі по угіддях: 0,0492 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. 
 

14. Затвердити Мілову Олегу Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Сірка, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мілову Олегу Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:44:344:0435) по вул. Івана Сірка, 5 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. 
 

15. Затвердити Нагорній Світлані Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Нагорній Світлані Яківні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:107:0103) по пров. Відбійному, 30 загальною 

площею 0,0409 га (у тому числі по угіддях: 0,0409 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

16. Затвердити Мельнику Василю Сніславовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Морському, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мельнику Василю Сніславовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:359:0076) по пров. Морському, 3 загальною 

площею 0,0594 га (у тому числі по угіддях: 0,0594 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

17. Затвердити Сидорак Ларисі Борисівні та Саленко Клавдії Прокопенко  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Козачому, 11-а для будівництва та обслуговування 

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

Передати Сидорак Ларисі Борисівні та Саленко Клавдії Прокопенко  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
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№ 3510100000:31:248:0092) по пров. Козачому, 11-а загальною площею  

0,0404 га (у тому числі по угіддях: 0,0404 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

18 Затвердити Хрипко Тетяні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Некрасова, 17/21 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хрипко Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:094:0208) по вул. Некрасова, 17/21 загальною 

площею 0,0589 га (у тому числі по угіддях: 0,0589 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

19. Затвердити Гришко Ларисі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Рівненському, 24 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гришко Ларисі Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:264:0053) по пров. Рівненському, 24 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. 
 

20. Затвердити Сіводєдовій Олені Афанасіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Григорія Синиці, 28-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сіводєдовій Олені Афанасіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:014:0038) по вул. Григорія Синиці, 28-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. 
 

21. Затвердити Кулику Анатолію Пантелейовичу, Кулик Тетяні 

Харитонівні, Кулик Людмилі Анатоліївні та Шумай Ользі Віталіївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по 
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вул. Одеській, 40 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кулику Анатолію Пантелейовичу, Кулик Тетяні Харитонівні, 

Кулик Людмилі Анатоліївні та Шумай Ользі Віталіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:38:308:0041) по вул. Одеській, 40 

загальною площею 0,0510 га (у тому числі по угіддях: 0,0510 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

22. Затвердити Погрібному Олегу Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Алтайському, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Погрібному Олегу Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:392:0017) по пров. Алтайському, 4 загальною 

площею 0,0454 га (у тому числі по угіддях: 0,0454 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

23. Затвердити Краснощеченку Юрію Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мотокросній, 40 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Краснощеченку Юрію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:423:0086) по вул. Мотокросній, 40 загальною 

площею 0,0770 га (у тому числі по угіддях: 0,0770 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 власність по пров. Інгульському, 26 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гілєвій Світлані Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:108:0080) по пров. Інгульському, 26 загальною 

площею 0,0396 га (у тому числі по угіддях: 0,0396 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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25. Затвердити Рибчак Марії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 168 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рибчак Марії Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:007:0057) по вул. Холодноярській, 168 

загальною площею 0,0608 га (у тому числі по угіддях: 0,0608 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

26. Затвердити Бельмезі Марії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Кримській, 65 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бельмезі Марії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:363:0044) по вул. Кримській, 65 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. 
 

27. Затвердити Пшенічному Євгену Вікторовичу та Соболівській Олені 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Кримській, 57/39 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Пшенічному Євгену Вікторовичу та Соболівській Олені 

Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:363:0037) по вул. Кримській, 57/39 загальною площею  

0,0387  га (у тому числі по угіддях: 0,0387 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

28. Затвердити Луценку Миколі Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Нікопольській, 25 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Луценку Миколі Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:424:0073) по вул. Нікопольській, 25 загальною 
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площею 0,0400 га (у тому числі по угіддях: 0,0400 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

29. Затвердити Кухар Олені Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Гастелло, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кухар Олені Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:399:0050) по пров. Гастелло, 13 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. 
 

30. Затвердити Шаповалову Олександру Вікторовичу та Шаповаловій 

Людмилі Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у  спільну сумісну власність по пров. Олексія Волохова, 32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шаповалову Олександру Вікторовичу та Шаповаловій 

Людмилі Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:276:0032) по пров. Олексія Волохова, 32 

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 Красільніковій Ганні Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Першотравневому, 7-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Красільніковій Ганні Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:397:0123) по пров. Першотравневому, 7-б 

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. 
 

32. Затвердити Вітковській Тетяні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тихій, 12 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Вітковській Тетяні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:355:0098) по вул. Тихій, 12 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. 
 

33. Затвердити Маляренко Ірині Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чернишевського, 35/5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Маляренко Ірині Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:359:0077) по вул. Чернишевського, 35/5 

загальною площею 0,0542 га (у тому числі по угіддях: 0,0542 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

34. Затвердити Головачук Олені Костянтинівні, Жовтан Лілії Макарівні 

та Жовтан Валерію Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою 

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

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

Слободянюка, 161 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Головачук Олені Костянтинівні, Жовтан Лілії Макарівні та 

Жовтан Валерію Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:152:0087) по вул. Руслана Слободянюка, 161 

загальною площею 0,0672 га (у тому числі по угіддях: 0,0672 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

35. Затвердити Рябоконь Таїсі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості), що передаються у власність по вул. Віктора Чміленка, 50 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рябоконь Таїсі Миколаївні у власність земельні ділянки  

по вул. Віктора Чміленка, 50 ділянка площею 0,0055 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0055 га – малоповерхова забудова) (кадастровий  

№ 3510100000:29:202:0070) та ділянка площею 0,0064 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0064 га – малоповерхова забудова) (кадастровий  
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№ 3510100000:29:202:0069) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

36. Затвердити Жаліс Антоніні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Нахімова, 27/2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Жаліс Антоніні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:224:0090) по вул. Нахімова, 27/2 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. 
 

37. Затвердити Ротар Галині Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ротар Галині Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:031:0035) по вул. Ризькій, 46 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. 
 

38. Затвердити Морогіну Федору Дмитровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чайковського, 39 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Морогіну Федору Дмитровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:246:0087) по вул. Чайковського, 39 загальною 

площею 0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

39. Затвердити Ляпаловій Надії Митрофанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Глинки, 12 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  



 
 

12   

Передати Ляпаловій Надії Митрофанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:388:0094) по по пров. Глинки, 12 загальною 

площею 0,0660 га (у тому числі по угіддях: 0,0660 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

40. Затвердити Дзензурі Людмилі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Колодязній, 63 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дзензурі Людмилі Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:180:0017) по вул. Колодязній, 63 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. 
 

41. Затвердити Чумаченку Олександру Миколайовичу та Чумачеку 

Миколі Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Світловодській, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чумаченку Олександру Миколайовичу та Чумачеку  

Миколі Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:093:0096) по вул. Світловодській, 9 загальною 

площею 0,0552 га (у тому числі по угіддях: 0,0552 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

42. Затвердити Дацькій Валентині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Васнецова, 12-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дацькій Валентині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:180:0016) по пров. Васнецова, 12-б загальною 

площею 0,0701 га (у тому числі по угіддях: 0,0701 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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43. Затвердити Згамі Людмилі Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ярославській, 53 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Згамі Людмилі Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:091:0079) по вул. Ярославській, 53 загальною 

площею 0,0682 га (у тому числі по угіддях: 0,0682 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

44. Затвердити Мінченко Ользі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Руслана Слободянюка, 49 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мінченко Ользі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:188:0119) по вул. Руслана Слободянюка, 49  

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. 
 

45. Затвердити Корсуновській Наталії Миколаївні та Рибаченко Ганні 

Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Добролюбова, 41/15 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Корсуновській Наталії Миколаївні та Рибаченко Ганні 

Дмитрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:13:081:0061) по вул. Добролюбова, 41/15 загальною площею  

0,0706 га (у тому числі по угіддях: 0,0706 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

46. Затвердити Шевченко Яні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Колодязній, 32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевченко Яні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:31:197:0039) по вул. Колодязній, 32 загальною 
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площею 0,0535 га (у тому числі по угіддях: 0,0535 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

47. Затвердити Покотилову Миколі Федотовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Міхновського, 20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Покотилову Миколі Федотовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:406:0083) по вул. Миколи Міхновського, 20 

загальною площею 0,0709 га (у тому числі по угіддях: 0,0709 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

48. Затвердити Кучеренко Світлані Валентинівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Козака Мамая, 8  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кучеренко Світлані Валентинівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:012:0055) по пров. Козака Мамая, 8 загальною 

площею 0,0663 га (у тому числі по угіддях: 0,0663 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

49. Затвердити Москалець Наталі Дмитрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олімпійській, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Москалець Наталі Дмитрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:424:0072) по вул. Олімпійській, 5 загальною 

площею 0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну часткову власність по вул. Очаківській, 66 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Ляшенку Сергію Володимировичу у спільну часткову  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:48:419:0025) по  

вул. Очаківській, 66, що складає 1/8 частини від загальної площі 0,0513 га (у 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

52. 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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