
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 травня 2021 року                                              № 438 

 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 88, 89, 116, 

118, 121, 126 Земельного кодексу 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», 

статтями 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та заяви громадян, Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Манойленко Ользі Михайлівні та Сметані Ігорю 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Дмитра Придатка, 20 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Манойленко Ользі Михайлівні та Сметані Ігорю 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:347:0101) по вул. Дмитра Придатка, 20 загальною площею 

0,1380 га (у тому числі по угіддях: 0,1380 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

2. Затвердити Цигульській Наталії Анатоліївні та Цигульському 

Олександру Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Профспілковій, 20 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Цигульській Наталії Анатоліївні та Цигульському Олександру 

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:395:0054) по вул. Профспілковій, 20 загальною площею 
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0,1092 га (у тому числі по угіддях: 0,1092 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

3. Затвердити Работновій Катерині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Верхній Прирічній, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Работновій Катерині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:410:0102) по вул. Верхній Прирічній, 10 

загальною площею 0,0610 га (у тому числі по угіддях: 0,0610 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

4. Затвердити Кімаєвій Жанні Альбертівні, Петренко Тетяні Вікторівні, 

Блакитному Віктору Івановичу, Задоєнко Вірі Яківні та Пастух Валентині 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Чигиринській, 19 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Кімаєвій Жанні Альбертівні, Петренко Тетяні Вікторівні, 

Блакитному Віктору Івановичу, Задоєнко Вірі Яківні та Пастух Валентині 

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:16:150:0124) по вул. Чигиринській, 19 загальною площею 

0,1093 га (у тому числі по угіддях: 0,1093 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

5. Затвердити Половинкіну Сергію Васильовичу та Коптіловій Надії 

Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Тараса Карпи, 147 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Половинкіну Сергію Васильовичу та Коптіловій Надії 

Григорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:38:291:0069) по вул. Тараса Карпи, 147 загальною площею 

0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 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. 
 

6. Затвердити Авер’янову Володимиру Борисовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Червоногірській, 9 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Авер’янову Володимиру Борисовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:05:043:0037) по вул. Червоногірській, 9  

загальною площею 0,0570 га (у тому числі по угіддях: 0,0570 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Кравченко Аллі Олександрівні та Щербині Сергію 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Акимівському, 41/2 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Кравченко Аллі Олександрівні та Щербині Сергію 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:361:0093) по пров. Акимівському, 41/2 загальною площею 

0,0668 га (у тому числі по угіддях: 0,0668 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

8. Затвердити Маленку Володимиру Павловичу та Іщенко Анастасії 

Геннадіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Маленку Володимиру Павловичу та Іщенко Анастасії 

Геннадіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:228:0049) по вул. Далекосхідній, 52 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. 
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9. Затвердити Дмитровій Ганні Миколаївні, Михайлишину Василю 

Михайловичу та Михайлишиній Марині Вячеславівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

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

вул. Херсонській, 95 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Дмитровій Ганні Миколаївні, Михайлишину Василю 

Михайловичу та Михайлишиній Марині Вячеславівні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:45:383:0060) по  

вул. Херсонській, 95 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. 
 

10. Затвердити Ляшенку Олександру Вікторовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Тодоровського, 3 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Ляшенку Олександру Вікторовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:416:0051) по вул. Петра  

Тодоровського, 3 загальною площею 0,0581 га (у тому числі по угіддях:  

0,0581 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Умрихіній Іванні Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Шевченка, 95 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Умрихіній Іванні Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:243:0089) по вул. Шевченка, 95 загальною 

площею 0,0607 га (у тому числі по угіддях: 0,0607 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Постолатію Федору Леонідовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Пляжній, 83 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Постолатію Федору Леонідовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:088:0082) по вул. Пляжній, 83 загальною 

площею 0,0383 га (у тому числі по угіддях: 0,0383 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

13. Затвердити Дяченко Зої Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Гуляницького, 27 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Дяченко Зої Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0466) по вул. Гуляницького, 27 загальною 

площею 0,0658 га (у тому числі по угіддях: 0,0658 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

14. Затвердити Долиняку Петру Тихоновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Правди, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Долиняку Петру Тихоновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:204:0055) по пров. Правди, 11 загальною 

площею 0,0534 га (у тому числі по угіддях: 0,0534 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

15. Затвердити Донець Галині Олександрівні та Компанієць Ларисі 

Леонідівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Обривному, 17 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Донець Галині Олександрівні та Компанієць Ларисі Леонідівні 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:264:0063) по пров. Обривному, 17 загальною площею  

0,1254 га (у тому числі по угіддях: 0,1254 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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16. Затвердити Нечепоренко Вікторії Михайлівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Вишняківському, 40  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Нечепоренко Вікторії Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:396:0113) по пров. Вишняківському, 40  

загальною площею 0,0746 га (у тому числі по угіддях: 0,0746 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Кононенку Сергію Петровичу, Кононенко Ларисі 

Миколаївні, Кононенку Дмитру Сергійовичу та Кононенку Євгенію 

Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Симона Петлюри, 5 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Кононенку Сергію Петровичу, Кононенко Ларисі Миколаївні, 

Кононенку Дмитру Сергійовичу та Кононенку Євгенію Сергійовичу у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0130) 

по вул. Симона Петлюри, 5 загальною площею 0,1876  га (у тому числі по 

угіддях: 0,1876 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

18. Затвердити Буртовому Сергію Вікторовичу та Полякову Сергію 

Юрійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по тупику Полтавському, 1-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Буртовому Сергію Вікторовичу та Полякову Сергію 

Юрійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:15:095:0109) по тупику Полтавському, 1-а загальною площею 

0,0650 га (у тому числі по угіддях: 0,0650 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

19. Затвердити Телешку Катерині Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ольвіопольській, 15 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Телешку Катерині Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:380:0092) по вул. Ольвіопольській, 15 

загальною площею 0,0657 га (у тому числі по угіддях: 0,0657 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

20. Затвердити Пономаренко Вікторії Борисівні та Гудіму Володимиру 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Мирному, 27 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Пономаренко Вікторії Борисівні та Гудіму Володимиру 

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:191:0059) по пров. Мирному, 27 загальною площею 0,0842 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0842 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Іващенко Раїсі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Аксьонкіної, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Іващенко Раїсі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:348:0171) по вул. Аксьонкіної, 6 загальною 

площею 0,0260 га (у тому числі по угіддях: 0,0260 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

22. Затвердити Хавроненко Світлані Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Донецькій, 93-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Хавроненко Світлані Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:152:0084) по вул. Донецькій, 93-а загальною 

площею 0,0287 га (у тому числі по угіддях: 0,0287 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. 
 

23. Затвердити Яремчук Тетяні Єлисіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Максима Залізняка, 11/3  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Яремчук Тетяні Єлисіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:069:0055) по вул. Максима Залізняка, 11/3   

загальною площею 0,0768 га (у тому числі по угіддях: 0,0768 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

24. Затвердити Лєбєдєву Миколі Борисовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Лєбєдєву Миколі Борисовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:428:0108) по вул. Маріупольській, 4 загальною 

площею 0,0428 га (у тому числі по угіддях: 0,0428 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Раці Віктору Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Саксаганського, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Раці Віктору Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:208:0102) по пров. Саксаганського, 11    

загальною площею 0,0593 га (у тому числі по угіддях: 0,0593 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

26. Затвердити Бурому Сергію Євгеновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Кримській, 15 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Бурому Сергію Євгеновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:339:0058) по вул. Кримській, 15 загальною 

площею 0,0953 га (у тому числі по угіддях: 0,0953 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

27. Затвердити Ободовському Миколі Григоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Прилуцькій, 38 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Ободовському Миколі Григоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:04:005:0077) по вул. Прилуцькій, 38 

загальною площею 0,0482 га (у тому числі по угіддях: 0,0482 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

28. Затвердити Єріненко Наталії Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 24 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Єріненко Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:410:0103) по вул. Прирічній, 24 загальною 

площею 0,0943 га (у тому числі по угіддях: 0,0943 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

29. Затвердити Бакуровій Ірині Володимирівні, Бакурову Михайлу 

Степановичу та Андріяшевському Віталію Семеновичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Бакуровій Ірині Володимирівні, Бакурову Михайлу 

Степановичу та Андріяшевському Віталію Семеновичу у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:24:190:0107) по  

вул. Запорозькій, 26 загальною площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 



 
 

10   

0,0603 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

30. Затвердити Загурському Василю Олексійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Саксаганського, 86 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Загурському Василю Олексійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:207:0053) по пров. Саксаганського, 86 

загальною площею 0,0477 га (у тому числі по угіддях: 0,0477 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

31. Затвердити Гарбуз Наталі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Романа Майстерюка, 50-а  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Гарбуз Наталі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:348:0143) по вул. Романа Майстерюка, 50-а 

загальною площею 0,0620 га (у тому числі по угіддях: 0,0620 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

32. Затвердити Іваньковій Валентині Прокопівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ялтинській, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Іваньковій Валентині Прокопівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:319:0066) по вул. Ялтинській, 10 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

33. Затвердити Михайлюку Сергію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Михайлюку Сергію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:45:361:0056) по вул. Херсонській, 47 

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. 
 

34. Затвердити Чередніченко Марії Андріївні та Чернезі Наталії 

Костянтинівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Мелітопольській, 7 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Чередніченко Марії Андріївні та Чернезі Наталії  

Костянтинівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:010:0050) по вул. Мелітопольській, 7 загальною площею 

0,0616 га (у тому числі по угіддях: 0,0616 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

35. Затвердити Животовській Ользі Анатоліївні та Сириці Олександру 

Антоновичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Першотравневій, 12/11 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Животовській Ользі Анатоліївні та Сириці Олександру 

Антоновичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:17:120:0085) по вул. Першотравневій, 12/11 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. 
 

36. Затвердити Вйонцаку Олександру Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Дарвіна, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Вйонцаку Олександру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:166:0077) по вул. Дарвіна, 3 загальною площею 

0,0765 га (у тому числі по угіддях: 0,0765 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

37. Затвердити Шмагіній Наталії Валентинівні та Петровій Світлані 

Валентинівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Саратовській, 31 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Шмагіній Наталії Валентинівні та Петровій Світлані 

Валентинівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:360:0061) по вул. Саратовській, 31 загальною площею  

0,0361 га (у тому числі по угіддях: 0,0361 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

38. Затвердити Попадюку Сергію Федоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Попадюку Сергію Федоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:056:0126) по вул. Балашівській, 2 загальною 

площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

39. Затвердити Шиляєву Віктору Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Балашівській, 2-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Шиляєву Віктору Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:056:0127) по вул. Балашівській, 2-б загальною 

площею 0,0852 га (у тому числі по угіддях: 0,0852 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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40. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

41. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна.  
 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 35 83 56 


