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ПРОЄКТ № 4296 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від “____”___________ 2021 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Очаківстький, 39 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Антішину Сергію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:419:0049) по вул. Очаківстький, 39 загальною 

площею 0,0615 га (у тому числі по угіддях: 0,0615 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

2. Затвердити Гулідовій Людмилі Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Об’їзному, 58 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гулідовій Людмилі Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:25:153:0044) по вул. пров. Об’їзному, 58  

загальною площею 0,0583 га (у тому числі по угіддях: 0,0583 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

3. Затвердити Рудченко Людмилі Тимофіївні та Потоцькій Таїсі 

Василівні 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. Івана Олінського, 61 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Рудченко Людмилі Тимофіївні та Потоцькій Таїсі Василівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:207:0048) по вул. Івана Олінського, 61 загальною площею 

0,0712 га (у тому числі по угіддях: 0,0712 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

4. Затвердити Скирді Любові Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скирді Любові Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:113:0129) по пров. Достоєвського, 3 загальною 

площею 0,0325 га (у тому числі по угіддях: 0,0325 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

5. Затвердити Григор’євій Юлії Віталіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Глинки, 35 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Григор’євій Юлії Віталіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:382:0065) по пров. Глинки, 35 загальною 

площею 0,0393 га (у тому числі по угіддях: 0,0393 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

6. Затвердити Ступакову Владиславу Валентиновичу та Бреусу Анатолію 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Коцюбинського, 43/13 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ступакову Владиславу Валентиновичу та Бреусу  

Анатолію Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:120:0077) по вул. Коцюбинського, 43/13 
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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. 
 

7. Затвердити Шостаку Олександру Павловичу, Шостак Ганні Леонідівні 

та Косенковій Юлії Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Глинки, 38 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шостаку Олександру Павловичу, Шостак Ганні Леонідівні та 

Косенковій Юлії Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:348:0151) по вул. Глинки, 38 загальною площею 

0,0558 га (у тому числі по угіддях: 0,0558 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

8. Затвердити Очеретньому Сергію Володимировичу та Швецову 

Володимиру Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Очаківському, 2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Очеретньому Сергію Володимировичу та Швецову 

Володимиру Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:425:0042) по пров. Очаківському, 2 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. 
 

9. Затвердити Татаруш Наталії Миколаївні та Татарушу Олександру 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по тупику Піщанському, 7 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Татаруш Наталії Миколаївні та Татарушу Олександру 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:035:0069) по тупику Піщанському, 7 загальною площею 

0,0673 га (у тому числі по угіддях: 0,0673 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. 
 

10. Затвердити Хорунжому Віктору Юхимовичу, Куц Любові Вікторівні 

та Пахалюку Олександру Володимировичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Ярославській, 2/81 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хорунжому Віктору Юхимовичу, Куц Любові Вікторівні та 

Пахалюку Олександру Володимировичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:11:079:0076) по вул. Ярославській, 2/81 

загальною площею 0,0584 га (у тому числі по угіддях: 0,0584 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Гончаренко Анні Павлівні, Пономаренко Аллі 

Станіславівні та Постолатій Олені Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

пров. Молодогвардійському, 4 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гончаренко Анні Павлівні, Пономаренко Аллі  

Станіславівні та Постолатій Олені Володимирівні у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:24:298:0025) по  

пров. Молодогвардійському, 4 загальною площею 0,0507 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0507 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Деревянку Віктору Олександровичу та Ратушній Тетяні 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Деревянку Віктору Олександровичу та Ратушній Тетяні 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:382:0079) по пров. Межовому, 23 загальною площею  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
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13. Затвердити Гавришу Дмитру Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Кавказька Площа, 5 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гавришу Дмитру Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:351:0137) по вул. Кавказька Площа, 5   

загальною площею 0,0440 га (у тому числі по угіддях: 0,0440 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Мосіній Олені Віталіївні та Мосіну Олександру 

Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Микитенка, 14 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Мосіній Олені Віталіївні та Мосіну Олександру  

Петровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:421:0080) по вул. Микитенка, 14 загальною площею  

0,0639 га (у тому числі по угіддях: 0,0639 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

15. Затвердити Лазюку Володимиру Борисовичу та Янталець Аллі 

Олегівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Грибоєдова, 15 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Лазюку Володимиру Борисовичу та Янталець Аллі  

Олегівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:43:396:0111) по пров. Грибоєдова, 15 загальною площею  

0,0533 га (у тому числі по угіддях: 0,0533 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

16. Затвердити Хомичу Анатолію Пилиповичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Хомичу Анатолію Пилиповичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:190:0104) по вул. Східній, 32 загальною 

площею 0,0500 га (у тому числі по угіддях: 0,0500 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

17. Затвердити Гросул Надії Дем’янівні та Сільченко Оксані Вікторівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Степовому, 28 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гросул Надії Дем’янівні та Сільченко Оксані  

Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:179:0052) по пров. Степовому, 28 загальною площею  

0,0622 га (у тому числі по угіддях: 0,0622 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

18. Затвердити Астрейку Олександру Михайловичу та Астрейко 

Валентині Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Мініна, 8 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Астрейку Олександру Михайловичу та Астрейко  

Валентині Олексіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:266:0054) по пров. Мініна, 8 загальною площею 

0,0662 га (у тому числі по угіддях: 0,0662 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

19. Затвердити Висоцькій Наталі Григорівні, Висоцькій Ніні Сергіївні, 

Висоцькому Сергію Григоровичу, Гоману Володимиру Миколайовичу, Гоману 

Євгену Миколайовичу та Гоман Тетяні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Інтернаціональній, 31 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Висоцькій Наталі Григорівні, Висоцькій Ніні Сергіївні, 

Висоцькому Сергію Григоровичу, Гоману Володимиру Миколайовичу, Гоману 

Євгену Миколайовичу та Гоман Тетяні Іванівні у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:39:338:0253) по  
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вул. Інтернаціональній, 31 загальною площею 0,1056 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1056 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Погорєлову Олександру Олександровичу, Тарасенко Надії 

Петрівні, Волинцеву Сергію Олександровичу, Завіні Юрію Євгенійовичу та 

Делюрману Віктору Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Поштовому, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Погорєлову Олександру Олександровичу, Тарасенко Надії 

Петрівні, Волинцеву Сергію Олександровичу, Завіні Юрію Євгенійовичу та 

Делюрману Віктору Михайловичу у Спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:351:0138) по пров. Поштовому, 6 

загальною площею 0,0820 га (у тому числі по угіддях: 0,0820 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

21. Затвердити Анпілогову Миколі Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Мінській, 31 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Анпілогову Миколі Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:02:030:0107) по вул. Мінській, 31 

загальною площею 0,0590 га (у тому числі по угіддях: 0,0590 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

22. Затвердити Качановій Оксані Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Ушакова, 56 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Качановій Оксані Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:379:0049) по вул. Ушакова, 56 загальною 

площею 0,0692 га (у тому числі по угіддях: 0,0692 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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23. Затвердити Цумарєвій Наталі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Мінській, 141 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Цумарєвій Наталі Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:009:0251) по вул. Мінській, 141 загальною 

площею 0,0579 га (у тому числі по угіддях: 0,0579 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

24. Затвердити Ярошенко Ганні Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ярошенко Ганні Валеріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:330:0030) по вул. Тамбовській, 20 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. 
 

25. Затвердити Абрамовській Валентині Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Глазунова, 27, смт Нове для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Абрамовській Валентині Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510166900:09:147:0086) по вул. Глазунова, 27,  

смт Нове загальною площею 0,1500 га (у тому числі по угіддях: 0,1500 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

26. Затвердити Устинович Яні Олександрівні та Брайку Юрію 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Лесі Українки, 44 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Устинович Яні Олександрівні та Брайку Юрію Васильовичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:27:166:0065) по  

вул. Лесі Українки, 44 загальною площею 0,0566 га (у тому числі по угіддях: 
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0,0566 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

27. Затвердити Буяновій Валентині Ісаківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Кабардинському, 7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Буяновій Валентині Ісаківні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:16:103:0115) по пров. Кабардинському, 7 

загальною площею 0,0413 га (у тому числі по угіддях: 0,0413 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

28. Затвердити Вєнчик Олександрі Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вєнчик Олександрі Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:31:214:0055) по вул. Олексія Єгорова, 63 

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. 
 

29. Затвердити Скрипніченку Вячеславу Степановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Волохова, 10 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скрипніченку Вячеславу Степановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:34:266:0061) по пров. Олексія  

Волохова, 10 загальною площею 0,0475 га (у тому числі по угіддях: 0,0475 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

30. Затвердити Запорожець Світлані Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Зеленогірській, 33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Запорожець Світлані Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:037:0085) по вул. Зеленогірській, 33 загальною 

площею 0,0444 га (у тому числі по угіддях: 0,0444 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

31. Затвердити Живицькій Валерії Валеріївні, Рижик Вірі Іванівні, 

Романовій Ірині Олександрівні, Поворознюк Людмилі Дмитрівні та Корзуну 

Станіславу Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Живицькій Валерії Валеріївні, Рижик Вірі Іванівні, Романовій 

Ірині Олександрівні, Поворознюк Людмилі Дмитрівні та Корзуну Станіславу 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 

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

0,0710 га (у тому числі по угіддях:  

0,0710 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови.  
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

33. 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 
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