
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 08 липня 2021 року                                            № 627 
 

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»,  

статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи погодження суміжних власників 

(користувачів) земельних ділянок, наявне нерухоме майно та заяви громадян, 

Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Стороженко Наталії Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність, по пров. Юрія Смірнова, 5 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стороженко Наталії Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:31:248:0107) по пров. Юрія Смірнова, 5 

загальною площею 0,0555 га (у тому числі по угіддях: 0,0555 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Бєлосвєтову Євгенію Станіславовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Мотокросній, 49-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бєлосвєтову Євгенію Станіславовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:49:430:0026) по вул. Мотокросній, 49-а 

загальною площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 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. 
 

3. Затвердити Дерун Вірі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Андріївській, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дерун Вірі Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:212:0096) по вул. Андріївській, 30 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. 
 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність, по вул. Чернишевського, 47 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Волчковій Світлані Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:359:0071) по вул. Чернишевського, 47 

загальною площею 0,0468 га (у тому числі по угіддях: 0,0468 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Скрипніченко Крістіні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Окружному, 27 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скрипніченко Крістіні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:190:0110) по пров. Окружному, 27 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. 
 

6. Затвердити Машталеру Віктору Борисовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Машталеру Віктору Борисовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:353:0057) по вул. Саратовській, 3 загальною 

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

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

громадської забудови. 
 

7. Затвердити Бондаренко Зінаїді Іванівні та Заікіну Івану Івановичу  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Пушкіна,78/8 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бондаренко Зінаїді Іванівні та Заікіну Івану  

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:288:0048) по вул. Пушкіна, 78/8 загальною площею 0,0588 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0588 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

8. Затвердити Ніколаєнко Ользі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ніколаєнко Ользі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:382:0056) по вул. Межовий Бульвар, 20 

загальною площею 0,0602 га (у тому числі по угіддях: 0,0602 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

9. Затвердити Маленко Валентині Іванівні та Маленку Сергію 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Інтернаціональній, 51-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Маленко Валентині Іванівні та Маленку Сергію 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:338:0258) по вул. Інтернаціональній, 51-а загальною площею 

0,0897 га (у тому числі по угіддях: 0,0897 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

10. Затвердити Васильєвій Галині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Хмельницького, 178 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Васильєвій Галині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:021:0026) по вул. Богдана Хмельницького, 178  

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. 
 

11. Затвердити Гулаку Вячеславу Владиславовичу та Гулак Лідії 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по проїзду Новгородському, 1 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гулаку Вячеславу Владиславовичу та Гулак Лідії 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:323:0044) по проїзду Новгородському, 1 загальною площею 

0,0481 га (у тому числі по угіддях: 0,0481 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 спільну часткову власність, по вул. Олени Теліги, 90 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Мініній Зої Прокопівні та Фурману Юрію  

Прокопійовичу у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:088:0079) по вул. Олени Теліги, 90 що складає відповідно 

19/50 та 7/25 частин від загальної площі 0,0934 га (у тому числі по угіддях: 

0,0934 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови.  
 

13. Затвердити Мельніченко Вікторії Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Луганській, 16 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мельніченко Вікторії Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:409:0039) по вул. Луганській, 16  

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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14. Затвердити Мельніченку Сергію Вікторовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність, по вул. Луганській, 16-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мельніченку Сергію Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:409:0040) по вул. Луганській, 16-а загальною 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

15. Затвердити Полікуті Галині Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Дмитра Придатка, 8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Полікуті Галині Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:347:0103) по вул. Дмитра Придатка, 8 

загальною площею 0,0903 га (у тому числі по угіддях: 0,0903 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

16. Затвердити Стадніку Михайлу Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність, по вул. Херсонській, 68 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стадніку Михайлу Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:45:377:0051) по вул. Херсонській, 68  

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. 
 

17. Затвердити Арнаутовій Наталі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Верхній Прирічній, 34 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Арнаутовій Наталі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:410:0105) по вул. Верхній Прирічній, 34 

загальною площею 0,0624 га (у тому числі по угіддях: 0,0624 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. 
 

18. Затвердити Іванець Катерині Олександрівні та Малому Сергію 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Ушакова, 38/40 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Іванець Катерині Олександрівні та Малому  

Сергію Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:379:0052) по вул. Ушакова, 38/40 загальною 

площею 0,0804 га (у тому числі по угіддях: 0,0804 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

19. Затвердити Данильченку Сергію Сергійовичу та Вишневській 

Людмилі Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність, по пров. Саксаганського, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Данильченку Сергію Сергійовичу та Вишневській Людмилі 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:208:0103) по пров. Саксаганського, 13 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. 
 

20. Затвердити Мовчану Володимиру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Тульській, 38/15 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мовчану Володимиру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:42:367:0043) по вул. Тульській, 38/15  

загальною площею 0,0366 га (у тому числі по угіддях: 0,0366 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

21. Затвердити Марусу Костянтину Сергійовичу та Середній Аді 

Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по пров. Степовому, 41 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Марусу Костянтину Сергійовичу та Середній Аді  

Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:158:0043) по пров. Степовому, 41 загальною площею  

0,1638 га (у тому числі по угіддях: 0,1638 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність, по вул. Нижній Прирічній, 4 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кашиній Антоніні Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:407:0020) по вул. Нижній Прирічній, 4  

загальною площею 0,0727 га (у тому числі по угіддях: 0,0727 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 власність, по вул. Симона Петлюри, 1-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бондар Оксані Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:188:0120) по вул. Симона Петлюри, 1-а 

загальною площею 0,0823 га (у тому числі по угіддях: 0,0823 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

24. Затвердити Залящеву Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Петлюри, 69 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Залящеву Олександру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0132) по вул. Симона Петлюри, 69 

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. 
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25. Затвердити Дубровій Тамарі Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Дніпровській, 12/36 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дубровій Тамарі Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:115:0119) по вул. Дніпровській, 12/36 

загальною площею 0,0465 га (у тому числі по угіддях: 0,0465 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

26. Затвердити Жашкевич Ларисі Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність, по вул. Маріупольській, 46 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Жашкевич Ларисі Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:438:0067) по вул. Маріупольській, 46 загальною 

площею 0,0568 га (у тому числі по угіддях: 0,0568 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

27. Затвердити Самойленку Олександру Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність, по пров. Глинки, 9 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Самойленку Олександру Сергійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:382:0082) по пров. Глинки, 9 загальною 

площею 0,0580 га (у тому числі по угіддях: 0,0580 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

28. Затвердити Сімокоп Тетяні Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Гранітній, 31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сімокоп Тетяні Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:348:0176) по вул. Гранітній, 31 загальною 

площею 0,0309 га (у тому числі по угіддях: 0,0309 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. 
 

29. Затвердити Магльованому Андрію Юрійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Шаповалова, 22 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Магльованому Андрію Юрійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:05:050:0017) по вул. Олексія  

Шаповалова, 22 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. 
 

30. Затвердити Ярощуку Ігорю Едуардовичу та Джус Тетяні Андріївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Таврійській, 9 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ярощуку Ігорю Едуардовичу та Джус Тетяні  

Андріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:339:0057) по вул. Таврійській, 9 загальною площею 0,0929 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0929 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

31. Затвердити Дубінській Ларисі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Кримській, 91/33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дубінській Ларисі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:370:0069) по вул. Кримській, 91/33 загальною 

площею 0,0683 га (у тому числі по угіддях: 0,0683 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

32. Затвердити Коваленко Ользі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Коцюбинського, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коваленко Ользі Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:120:0086) по пров. Коцюбинського, 15   

загальною площею 0,0475 га (у тому числі по угіддях: 0,0475 га – 
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малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

33. Затвердити Подолян Олені Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Мініна, 33/6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Подолян Олені Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:276:0034) по пров. Мініна, 33/6 загальною 

площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

34. Затвердити Борщ Світлані Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Прорізному, 44 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Борщ Світлані Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:119:0069) по пров. Прорізному, 44 загальною 

площею 0,0714 га (у тому числі по угіддях: 0,0714 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

35. Затвердити Коноваленку Петру Степановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Хмельницького, 109 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коноваленку Петру Степановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:037:0090) по вул. Богдана Хмельницького, 109 

загальною площею 0,0707 га (у тому числі по угіддях: 0,0707 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

36. Затвердити Троян Ніні Олександрівні та Малушу Анатолію 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Верхній Биковській, 8 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Троян Ніні Олександрівні та Малушу Анатолію  

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:264:0067) по вул. Верхній Биковській, 8 загальною площею 

0,1331 га (у тому числі по угіддях: 0,1331 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

37. Затвердити Демидовій Олені Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Херсонській, 90/49 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Демидовій Олені Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:387:0047) по вул. Херсонській, 90/49 загальною 

площею 0,0355 га (у тому числі по угіддях: 0,0355 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

38. Затвердити Сагану Юрію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Коцюбинського, 57 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сагану Юрію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:120:0036) по вул. Коцюбинського, 57 загальною 

площею 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. 
 

39. Затвердити Фоменку Миколі Тимофійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Гетьмана Сагайдачного, 13 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Фоменку Миколі Тимофійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:053:0190) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 13  

загальною площею 0,0951 га (у тому числі по угіддях: 0,0951 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

40. Затвердити Клепайло Ірині Олександрівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Кільцевому, 20 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Клепайло Ірині Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:19:142:0053) по пров. Кільцевому, 20 загальною 

площею 0,0865 га (у тому числі по угіддях: 0,0865 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

41. Затвердити Удовиченку Павлу Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Слободянюка, 29 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Удовиченку Павлу Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0127) по вул. Руслана 

Слободянюка, 29 загальною площею 0,0885 га (у тому числі по угіддях:  

0,0885 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

43. 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 


