
ПРОЄКТ № 634  

 
 

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, 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 Мулярчук Тамарі Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Титова, 26 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мулярчук Тамарі Яківні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:023:0075) по пров. Титова, 26 загальною 

площею 0,0595 га (у тому числі по угіддях: 0,0595 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

2. Затвердити Бондаренку Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бондаренку Сергію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:043:0040) по вул. Карбишева, 6 загальною 

площею 0,0519 га (у тому числі по угіддях: 0,0519 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 Крадежону Віктору Миколайовичу та Журавльовій Тетяні 

Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по пров. Короленка, 6/13 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Крадежону Віктору Миколайовичу та Журавльовій Тетяні 

Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:14:094:0216) по пров. Короленка, 6/13 загальною площею  

0,0632 га (у тому числі по угіддях: 0,0632 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

4. Затвердити Паращуку Миколі Сергійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по тупику Прирічному, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Паращуку Миколі Сергійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:409:0088) по тупику Прирічному, 10 загальною 

площею 0,0553 га (у тому числі по угіддях: 0,0553 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

5. Затвердити Рось Михайлу Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Полтавській, 1/2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рось Михайлу Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:15:101:0050) по вул. Полтавській, 1/2 загальною 

площею 0,0319 га (у тому числі по угіддях: 0,0319 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Шевченку Роману Вячеславовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевченку Роману Вячеславовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:129:0043) по вул. Толстого, 24 загальною 

площею 0,0520 га (у тому числі по угіддях: 0,0520 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 Шевченко Людмилі Василівні та Кравченко Валентині 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по пров. Юрія Дарагана, 2 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шевченко Людмилі Василівні та Кравченко Валентині Іванівні 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:403:0020) по пров. Юрія Дарагана, 2 загальною площею 

0,0569 га (у тому числі по угіддях: 0,0569 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

8. Затвердити Вакуленку Олександру Борисовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вакуленку Олександру Борисовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:42:352:0072) по вул. Тульській, 27 

загальною площею 0,0625 га (у тому числі по угіддях: 0,0625 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

9. Затвердити Кісілю Юрію Пилиповичу, Кравченко Тетяні Василівні та 

Голуб Тамарі Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність, по вул. Володимирській, 12/33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кісілю Юрію Пилиповичу, Кравченко Тетяні Василівні та 

Голуб Тамарі Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:090:0096) по вул. Володимирській, 12/33  

загальною площею 0,0686 га (у тому числі по угіддях: 0,0686 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

10. Затвердити Ледньовій Кристині Олегівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Середній В’їзд, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Ледньовій Кристині Олегівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:361:0097) по пров. Середній В’їзд, 3 загальною 

площею 0,0451 га (у тому числі по угіддях: 0,0451 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

11. Затвердити Стецюк Наталі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Івана Виговського, 74 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стецюк Наталі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:053:0189) по вул. Івана Виговського, 74 

загальною площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 0,0603 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Сіваченку Ігорю Михайловичу та Петровій Вікторії 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Гранітній, 4 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Сіваченку Ігорю Михайловичу та Петровій Вікторії 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:334:0065) по вул. Гранітній, 4 загальною площею 0,1098 га (у 

тому числі по угіддях: 0,1098 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Бреусу Валерію Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Об’їзному, 32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бреусу Валерію Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:153:0014) по пров. Об’їзному, 32 загальною 

площею 0,0476 га (у тому числі по угіддях: 0,0476 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність, по пров. Шосейному, 10 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Косинській Ларисі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:428:0101) по пров. Шосейному, 10 загальною 

площею 0,0437 га (у тому числі по угіддях: 0,0437 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

15. Затвердити Слонєвському Григорію Андрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

пров. Мінському, 25 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Слонєвському Григорію Андрійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:02:030:0126) по пров. Мінському, 25   

загальною площею 0,0560 га (у тому числі по угіддях: 0,0560 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

16. Затвердити Дзизі Любові Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дзизі Любові Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:305:0183) по пров. Великовисківському, 27 

загальною площею 0,0547 га (у тому числі по угіддях: 0,0547 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Гончаренку Валерію Івановичу та Гончаренко Галині 

Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по пров. Жасминовому, 3 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гончаренку Валерію Івановичу та Гончаренко Галині 

Михайлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:34:222:0088) по пров. Жасминовому, 3 загальною площею 

0,0508 га (у тому числі по угіддях: 0,0508 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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18. Затвердити Журбі Василю Федоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Журбі Василю Федоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:50:417:0100) по вул. Сергія Котового, 31 

загальною площею 0,0608 га (у тому числі по угіддях: 0,608 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

19. Затвердити Тищенко Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Титова, 28  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тищенко Валентині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:023:1075) по пров. Титова, 28 загальною 

площею 0,0566 га (у тому числі по угіддях: 0,0566 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

20. Затвердити Ліхачовій Наталії Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ліхачовій Наталії Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:412:0025) по вул. Криворізькій, 58 загальною 

площею 0,0452 га (у тому числі по угіддях: 0,0452 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

21. Затвердити Тарасенку Віталію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Пішому, 7-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тарасенку Віталію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:191:0056) по пров. Пішому, 7-а загальною 

площею 0,0623 га (у тому числі по угіддях: 0,0623 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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22. Затвердити Бондаренко Людмилі Петрівні та Профатилу Геннадію 

Валерійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Тараса Карпи, 25 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бондаренко Людмилі Петрівні та Профатилу  

Геннадію Валерійовичу у власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:29:202:0073) по вул. Тараса Карпи, 25 загальною площею  

0,0381 га (у тому числі по угіддях: 0,0381 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

23. Затвердити Живогляд Лідії Іванівні та Щепі Ірині Володимирівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Братиславській, 6 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Живогляд Лідії Іванівні та Щепі Ірині Володимирівні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:14:130:0039) 

по вул. Братиславській, 6 загальною площею 0,0306 га (у тому числі по угіддях: 

0,0306 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

24. Затвердити Кабаль Марині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Руслана Слободянюка, 149 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кабаль Марині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:160:0087) по вул. Руслана Слободянюка, 149 

загальною площею 0,0401 га (у тому числі по угіддях: 0,0401 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

25. Затвердити Грицюк Ользі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Водогінній, 68/25 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Грицюк Ользі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:087:0045) по вул. Водогінній, 68/25 загальною 

площею 0,0449 га (у тому числі по угіддях: 0,0449 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. 
 

26. Затвердити Ізоточкіній Ользі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Садовій, 82 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ізоточкіній Ользі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:373:0113) по вул. Садовій, 82 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. 
 

27. Затвердити Митрофановій Валентині Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Леонтовича, 46 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Митрофановій Валентині Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:184:0098) по вул. Миколи  

Леонтовича, 46 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. 
 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність, по вул. Олімпійській, 35 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Снісаренко Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:415:0030) по вул. Олімпійській, 35 загальною 

площею 0,0528 га (у тому числі по угіддях: 0,0528 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

29. Затвердити Потирейко Надії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Делегатській, 10-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Потирейко Надії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:032:0372) по вул. Делегатській, 10-б загальною 

площею 0,0614 га (у тому числі по угіддях: 0,0614 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. 
 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність, по пров. Щербаковському, 29 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кучерук Ірині Віталіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:224:0088) по вул. Щербаковському, 29 

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. 
 

31. Затвердити Капітоновій Катерині Сергіївні та Матях Ганні Василівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Толстого, 7 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Капітоновій Катерині Сергіївні та Матях Ганні Василівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:14:125:0066) по вул. Толстого, 7 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. 
 

32. Затвердити Жук Оксані Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Прирічній, 59 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Жук Оксані Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:407:0030) по вул. Прирічній, 59 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

33. Затвердити Хуторнюк Людмилі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хуторнюк Людмилі Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0125) по пров. Мінському, 37 загальною 

площею 0,0556 га (у тому числі по угіддях: 0,0556 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. 
 

34. Затвердити Зімовець Наталії Маратівні та Фівко Надії Павлівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по пров. Арнаутовському, 45 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Зімовець Наталії Маратівні та Фівко Надії Павлівні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:43:365:0081) 

по пров. Арнаутовському, 45 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. 
 

35. Затвердити Віватенко Аліні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Вознесенській, 118 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Віватенко Аліні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:381:0043) по вул. Вознесенській, 118 загальною 

площею 0,0640 га (у тому числі по угіддях: 0,0640 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

36. Затвердити Лєвєнцовій Світлані Олексіївні та Лєвєнцову Олександру 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по пров. Арнаутовському, 60/1 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Лєвєнцовій Світлані Олексіївні та Лєвєнцову  

Олександру Миколайовичу у власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:43:365:0082) по пров. Арнаутовському, 60/1 загальною площею 

0,0525 га (у тому числі по угіддях: 0,0525 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

37. Затвердити Коник Ользі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Маяковського, 41 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коник Ользі Вікторівні у спільну часткову власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:14:122:0128) по вул. Маяковського, 41, що 
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складає 27/50 частин від загальної площі 0,0971 га (у тому числі по угіддях: 

0,0971 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

38. Затвердити Романченко Ірині Григорівні та Соколенко Надії 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по пров. Молодогвардійському, 9 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Романченко Ірині Григорівні та Соколенко Надії  

Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:298:0036) по пров. Молодогвардійському, 9 загальною 

площею 0,0550 га (у тому числі по угіддях: 0,0550 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

39. Затвердити Безлюдьку Андрію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

тупику Кар’єрному, 5-б для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Безлюдьку Андрію Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:409:0082) по тупику Кар’єрному, 5-б 

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. 
 

40. Затвердити Вікторіній (Вікторіна) Олені Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Павлоградській, 54 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вікторіній Олені Миколаївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:04:005:0078) по  

вул. Павлоградській, 54 загальною площею 0,0426 га (у тому числі по угіддях: 

0,0426 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

41. Затвердити Романщак Ганні Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Глибка, 23-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Романщак Ганні Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:358:0127) по вул. Глибка, 23-а загальною 

площею 0,0416 га (у тому числі по угіддях: 0,0416 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

42. Затвердити Ткаченко Олені Валеріївні та Гамі Олександру 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Вадима Височина, 30/31 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ткаченко Олені Валеріївні та Гамі Олександру Олександровичу 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:091:0086) по вул. Вадима Височина, 30/31 загальною площею 

0,0676 га (у тому числі по угіддях: 0,0676 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

43. Затвердити Бакуну Руслану Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Верхньовеселому, 61 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бакуну Руслану Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:350:0086) по пров. Верхньовеселому, 61 

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

44. Затвердити Романюку Василю Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Олексія Волохова, 2/8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Романюку Василю Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:266:0066) по пров. Олексія Волохова, 2/8 

загальною площею 0,0553 га (у тому числі по угіддях: 0,0553 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

45. Затвердити Задорожній Людмилі Валеріївні та Назарову Володимиру 

Валерійовичу 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 пров. Спускному, 36 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Задорожній Людмилі Валеріївні та Назарову Володимиру 

Валерійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:248:0108) по пров. Спускному, 36 загальною площею  

0,0817 га (у тому числі по угіддях: 0,0817 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

46. Затвердити Бутенко Ірині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бутенко Ірині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:416:0029) по пров. Успенського, 3 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 

 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

48. Контроль за виконанням даного 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 

 

 


