
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 18 серпня 2020 року       № 3376  
 

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 Чорній Ірині Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олени Журливої, 58 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чорній Ірині Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:098:0075) по вул. Олени Журливої, 58 

загальною площею 0,0304 га (у тому числі по угіддях: 0,0304 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Швідь Лілії Леонідівні та Кощавській Юлії Анатоліївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Веселому, 61 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Швідь Лілії Леонідівні та Кощавській Юлії Анатоліївні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:387:0039) по пров. Веселому, 61 загальною площею 0,0516 га  

(у тому числі по угіддях: 0,0516 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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3. Затвердити Колісник Світлані Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Санаторному, 19 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Колісник Світлані Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:406:0044) по пров. Санаторному, 19 загальною 

площею 0,0557 га (у тому числі по угіддях: 0,0557 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

4. Затвердити Аззі Сергію Миколайовичу та Ондровій Валентині 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Таврійській, 69 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Аззі Сергію Миколайовичу та Ондровій Валентині 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:367:0053) по вул. Таврійській, 69 загальною площею  

0,0722 га (у тому числі по угіддях: 0,0722 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

5. Затвердити Рокотян Людмилі Валентинівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рокотян Людмилі Валентинівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:419:0046) по вул. Криворізькій, 22 загальною 

площею 0,0868 га (у тому числі по угіддях: 0,0868 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Раську Володимиру Мойсейовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Міхновського, 11 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Раську Володимиру Мойсейовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:408:0064) по вул. Миколи Міхновського, 11 
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загальною площею 0,0612 га (у тому числі по угіддях: 0,0612 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Нетребенко Валентині Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Пилипа Хмари, 25/48 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Нетребенко Валентині Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:113:0123) по вул. Пилипа Хмари, 25/48 

загальною площею 0,0744 га (у тому числі по угіддях: 0,0744 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Прочаковій Світлані Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Прорізному, 54-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Прочаковій Світлані Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:17:119:0065) по пров. Прорізному, 54-а 

загальною площею 0,0441 га (у тому числі по угіддях: 0,0441 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

9. Затвердити Юрах Ганні Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Гранітній, 80 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Юрах Ганні Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:375:0038) по вул. Гранітній, 80 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. 
 

10. Затвердити Чижевському Юрію Григоровичу та Чижевському 

Григорію Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Мінському, 2-а для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чижевському Юрію Григоровичу та Чижевському Григорію 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:02:052:0017) по пров. Мінському, 2-а загальною площею  

0,0522 га (у тому числі по угіддях: 0,0522 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

11. Затвердити Гончаренку Григорію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Ананіївському, 37 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гончаренку Григорію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:190:0102) по пров. Ананіївському, 37 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. 
 

12. Затвердити Тебякіну Олександру Івановичу, Виноградській Тетяні  

Борисівні, Татаренко Марії Сергіївні та Козленко Юлії Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Можайського, 14 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тебякіну Олександру Івановичу, Виноградській Тетяні  

Борисівні, Татаренко Марії Сергіївні та Козленко Юлії Миколаївні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:39:311:0166) 

по вул. Можайського, 14 загальною площею 0,0978 га (у тому числі по угіддях: 

0,0978 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

13. Затвердити Коломійцю Ігорю Григоровичу та Євдокимовій Людмилі 

Юхимівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Таврійській, 26 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Коломійцю Ігорю Григоровичу та Євдокимовій Людмилі 

Юхимівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:349:0084) по вул. Таврійській, 26 загальною площею  
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0,0978 га (у тому числі по угіддях: 0,0978 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

14. Затвердити Івань Любові Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Балтійській, 20 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Івань Любові Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:011:0015) по вул. Балтійській, 20 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 Григор’єву Дмитрию Вікторовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Кавказькій, 7-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Григор’єву Дмитрию Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:351:0114) по вул. Кавказькій, 7-б 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 Ляшенко Дар’ї Семенівні, Дмитрієвій Ірині  

Олександрівні та Ляшенку Олександру Андрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Чорноморській, 17 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ляшенко Дар’ї Семенівні, Дмитрієвій Ірині  

Олександрівні та Ляшенку Олександру Андрійовичу у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:45:372:0057) по  

вул. Чорноморській, 17 загальною площею 0,0486 га (у тому числі по угіддях: 

0,0486 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови.  
 

17. Затвердити Левченко Олександрі Олександрівні та Каплуновій Кірі 

Олегівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
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спільну сумісну власність по вул. Гранітній, 1/6 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Левченко Олександрі Олександрівні та Каплуновій Кірі 

Олегівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:334:0061) по вул. Гранітній, 1/6 загальною площею 0,0900 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0900 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

18. Затвердити Гребенюк Надії Йосипівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Лелеківському 2-му, 12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гребенюк Надії Йосипівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:067:0044) по пров. Лелеківському 2-му, 12 

загальною площею 0,0626 га (у тому числі по угіддях: 0,0626 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

19. Затвердити Орленко Наталії Дмитрівні та Кушпіль Галині  

Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Гранітній, 9 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Орленко Наталії Дмитрівні та Кушпіль Галині  Михайлівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:334:0063) по вул. Гранітній, 9 загальною площею 0,0919 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0919 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Клименку Сергію Васильовичу та Стукал Вікторії 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Клименку Сергію Васильовичу та Стукал Вікторії Василівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:008:0042) по вул. Прилуцькій, 16 загальною площею  

0,0593 га (у тому числі по угіддях: 0,0593 га – малоповерхова забудова) для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

21. Затвердити Циганковій Ніні Миколаївні, Патинку Анатолію 

Павловичу та Патинко Людмилі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Береговій, 26 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Циганковій Ніні Миколаївні, Патинку Анатолію Павловичу та 

Патинко Людмилі Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:086:0064) по вул. Береговій, 26 загальною 

площею 0,1054 га (у тому числі по угіддях: 0,1054 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

22. Затвердити Білодумовій Оксані Вікторівні та Вуйченко Валентині 

Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Батуринській, 9 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Білодумовій Оксані Вікторівні та Вуйченко Валентині Павлівні 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:145:0100) по вул. Батуринській, 9 загальною площею  

0,0502 га (у тому числі по угіддях: 0,0502 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Макарова, 13 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Понуренко Наталії Олександрівні, Заніздрі Івану 

Олександровичу та Чебановському Федору Семеновичу у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:34:266:0055) по  

вул. Макарова, 13 загальною площею 0,0555 га (у тому числі по угіддях:  

0,0555 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

24. Затвердити Мартинюк Наталії Антонівні та Правді Валентині 

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

спільну сумісну власність по вул. Олександра Олійника, 27 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Мартинюк Наталії Антонівні та Правді Валентині Григорівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:34:222:0076) по вул. Олександра Олійника, 27 загальною 

площею 0,0544 га (у тому числі по угіддях: 0,0544 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Славицькій Юлії Євгеніївні та Козакову Сергію 

Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Андріївській, 80 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Славицькій Юлії Євгеніївні та Козакову Сергію 

Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:305:0171) по вул. Андріївській, 80 загальною площею  

0,0308 га (у тому числі по угіддях: 0,0308 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

26. Затвердити Гайворонській Ірині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Алтайській, 28 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гайворонській Ірині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:392:0034) по вул. Алтайській, 28 загальною 

площею 0,0956 га (у тому числі по угіддях: 0,0956 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

27. Затвердити Ткановій Тетяні Володимирівні та Заярнюку Олександру 

Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Зінченка, 63 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Ткановій Тетяні Володимирівні та Заярнюку Олександру 

Дмитровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:338:0248) по вул. Зінченка, 63 загальною площею 0,0329 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0329 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

28. Затвердити Блохіну Юрію Станіславовичу та Блохіній Тетяні 

Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну часткову власність по вул. Миколи Левитського, 74 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Блохіну Юрію Станіславовичу та Блохіній Тетяні  

Петрівні у спільну часткову власність земельної ділянки (кадастровий  

№ 3510100000:11:110:0034) по вул. Миколи Левитського, 74, що складає 18/50 

частини від загальної площі 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. 
 

29. Затвердити Ткачовій Наталії Анатоліївні та Шаповалову Валерію 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Новосибірській, 2/52 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ткачовій Наталії Анатоліївні та Шаповалову Валерію 

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:390:0039) по вул. Новосибірській, 2/52 загальною площею 

0,1517 га (у тому числі по угіддях: 0,1517 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

30. Затвердити Піліпаці Нелі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Піліпаці Нелі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:413:0181) по вул. Ручайній, 5 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



 
 

10   

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

громадської забудови. 
 

31. Затвердити Макаренко Наталі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Харківській, 66 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Макаренко Наталі Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:15:133:0055) по вул. Харківській, 66 загальною 

площею 0,0914 га (у тому числі по угіддях: 0,0914 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

32. Затвердити Рибальченко Тетяні Володимирівні та Рибальченку 

Олександру Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Молодогвардійському, 8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рибальченко Тетяні Володимирівні та Рибальченку Олександру 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:298:0027) по пров. Молодогвардійському, 8 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. 
 

33. Затвердити Олефіренко Ользі Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Симона Петлюри, 2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва.  

Передати Олефіренко Ользі Юріївні у власність земельні ділянки по  

вул. Симона Петлюри, 2 загальною площею 0,1292 га, з них: 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) (кадастровий № 3510100000:27:208:0083) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови та площею 0,0292 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0292 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва (кадастровий № 3510100000:27:208:0082) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
 

34. Затвердити Кривіцькій Зої Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по пров. Іванівському, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кривіцькій Зої Яківні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0500) по пров. Іванівському, 13 загальною 

площею 0,0562 га (у тому числі по угіддях: 0,0562 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

35. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

36. Контроль за виконанням цього 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 35 83 56 


