
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

  П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 08 липня 2021 року                    № 630 
 

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 50, 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 Зайчук Євгенії Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Олександра Олеся, 37 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Зайчук Євгенії Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:122:0153) по вул. Олександра Олеся, 37  

загальною площею 0,0609 га (у тому числі по угіддях: 0,0609 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Кузнєцовій Олександрі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кузнєцовій Олександрі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:243:0101) по пров. Голубиному, 15 загальною 

площею 0,0536 га (у тому числі по угіддях: 0,0536 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

3. Затвердити Трояну Артему Олександровичу та Панченко Марії 

Віліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
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спільну сумісну власність, по вул. Бережинській, 12 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Трояну Артему Олександровичу та Панченко Марії  

Віліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:352:0063) по вул. Бережинській, 12 загальною площею  

0,0631 га (у тому числі по угіддях: 0,0631 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. Семена Тютюшкіна, 41 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Дебелій Оксані Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:080:0116) по вул. Семена Тютюшкіна, 41  

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. 
 

5. Затвердити Косенко Олені Василівні та Канахівському Анатолію 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по пров. Степовому, 44 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Косенко Олені Василівні та Канахівському Анатолію 

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:179:0051) по пров. Степовому, 44 загальною площею  

0,0554 га (у тому числі по угіддях: 0,0554 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

6. Затвердити Холодьку Олегу Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Гетьмана Сагайдачного, 56  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Холодьку Олегу Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:037:0091) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 56   

загальною площею 0,0837 га (у тому числі по угіддях: 0,0837 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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7. Затвердити Малокосту Михайлу Ніловичу та Малокост Ірині Борисівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Романа Майстерюка, 34 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Малокосту Михайлу Ніловичу та Малокост Ірині  

Борисівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:348:0166) по вул. Романа Майстерюка, 34 загальною площею 

0,0795 га (у тому числі по угіддях: 0,0795 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

8. Затвердити Антонову Олександру Сергійовичу, Соколову Володимиру 

Миколайовичу та Земському Андрію Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

по вул. Солдатській, 86 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Антонову Олександру Сергійовичу, Соколову Володимиру 

Миколайовичу та Земському Андрію Олексійовичу у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:351:0117) по  

вул. Солдатській, 86 загальною площею 0,0813 га (у тому числі по угіддях: 

0,0813 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

9. Затвердити Кириченку Юрію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Озерна Балка, 9-в для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кириченку Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:186:0028) по вул. Озерна Балка, 9-в 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 Нечаєвій Ніні Семенівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Чорноморській, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Нечаєвій Ніні Семенівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:372:0062) по вул. Чорноморській, 15 загальною 

площею 0,0498 га (у тому числі по угіддях: 0,0498 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. 
 

11. Затвердити Поляковій Раїсі Салімовні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Садовій, 113 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Поляковій Раїсі Салімовні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:373:0134) по вул. Садовій, 113 загальною 

площею 0,0887 га (у тому числі по угіддях: 0,0887 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Смереці Людмилі Олегівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Івана Марка, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Смереці Людмилі Олегівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:428:0999) по вул. Івана Марка, 9 загальною 

площею 0,0485 га (у тому числі по угіддях: 0,0485 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

13. Затвердити Шинкорук Світлані Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Холодноярській, 18 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шинкорук Світлані Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:041:0044) по вул. Холодноярській, 18 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. 
 

14. Затвердити Кожемяченку Володимиру Валентиновичу та Горбань 

Тамарі Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по пров. Ковалівському, 12 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кожемяченку Володимиру Валентиновичу та Горбань Тамарі 

Павлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
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№ 3510100000:16:103:0121) по пров. Ковалівському, 12 загальною площею 

0,1082 га (у тому числі по угіддях: 0,1082 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

15. Затвердити Мирошник Ірині Василівні та Мирошнику Сергію 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Чайковського, 29 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Мирошник Ірині Василівні та Мирошнику Сергію  

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:228:0048) по вул. Чайковського, 29 загальною площею  

0,0542 га (у тому числі по угіддях: 0,0542 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

16. Затвердити Воротнюк Інні Борисівні та Воротнюк Валерії 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Червоногірській, 1-г для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Воротнюк Інні Борисівні та Воротнюк Валерії  

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:05:049:0164) по вул. Червоногірській, 1-г загальною площею 

0,0669 га (у тому числі по угіддях: 0,0669 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

17. Затвердити Буяновій Юлії Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Чернишевського, 48 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Буяновій Юлії Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:392:0042) по вул. Чернишевського, 48 

загальною площею 0,0529 га (у тому числі по угіддях: 0,0529 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Майку Сергію Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  

пров. Рибачому, 7 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Майку Сергію Вікторовичу у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:25:153:0042) по  

пров. Рибачому, 7 що складає 1/4 частину від загальної площі  

0,0953 га (у тому числі по угіддях: 0,0953 га – землі малоповерхової забудови) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  
 

19. Затвердити Босій Любові Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Босій Любові Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:336:0069) по вул. Бєлгородській, 28 загальною 

площею 0,0323 га (у тому числі по угіддях: 0,0323 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

20. Затвердити Сарапіну Олександру Олександровичу, Сарапіній Вірі 

Олексіївні та Кудрі Сергію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Чміленка, 132 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сарапіну Олександру Олександровичу, Сарапіній Вірі 

Олексіївні та Кудрі Сергію Миколайовичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:36:289:0118) по вул. Віктора 

Чміленка, 132 загальною площею 0,0761 га (у тому числі по угіддях: 0,0761 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

21. Затвердити Ткачуку Олегу Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Романа Шухевича, 46 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ткачуку Олегу Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:094:0092) по вул. Романа Шухевича, 46  

загальною площею 0,0627 га (у тому числі по угіддях: 0,0627 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. 
 

22. Затвердити Бондаренко Тамілі Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Ризькій, 41 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бондаренко Тамілі Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:031:0039) по вул. Ризькій, 41 загальною 

площею 0,0606 га (у тому числі по угіддях: 0,0606 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

23. Затвердити Боковій Людмилі Федорівні та Тініченко Валентині 

Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Холодноярській, 35 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Боковій Людмилі Федорівні та Тініченко Валентині Федорівні 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:02:030:0103) по вул. Холодноярській, 35 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. 
 

24. Затвердити Осіпову Миколі Леонідовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Озерному, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Осіпову Миколі Леонідовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:192:0031) по пров. Озерному, 4 загальною 

площею 0,0594 га (у тому числі по угіддях: 0,0594 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність, по вул. Ігоря Горовенка, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Агєєнку Олегу Ігоровичу та Агєєнко Людмилі Леонідівні  

у власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:40:330:0026) по  
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вул. Ігоря Горовенка, 6 загальною площею 0,0474 га (у тому числі по угіддях: 

0,0474 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

26. Затвердити Тініченко Раїсі Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Холодноярській, 52-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тініченко Раїсі Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:035:0073) по вул. Холодноярській, 52-а 

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність, по вул. Олени Журливої, 73/32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стаднюк Жанні Петрівні та Бондаренку Роману Миколайовичу 

у власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:123:0029) по  

вул. Олени Журливої, 73/32 загальною площею 0,0801 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0801 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

28. Затвердити Гордовій Олені Іванівні та Торопу Денису 

Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по пров. Сінному, 2/42 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гордовій Олені Іванівні та Торопу Денису Володимировичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:338:0259) по пров. Сінному, 2/42 загальною площею 0,0736 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0736 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

29. Затвердити Топор Ірині Миколаївні та Гордієнку Олексію 

Микитовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Гетьмана Сагайдачного, 119-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Топор Ірині Миколаївні та Гордієнку Олексію Микитовичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:05:025:0041) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 119-а загальною 

площею 0,1746 га (у тому числі по угіддях: 0,1746 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

30. Затвердити Домарецькому Олександру Юрійовичу та Щериці Надії 

Панасівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Домарецькому Олександру Юрійовичу та Щериці Надії 

Панасівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:264:0069) по пров. Обривному, 3 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. 
 

31. Затвердити Бєліцькій Галині Василівні та Соколу Олександру 

Валерійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Марка Вовчка, 53/150 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бєліцькій Галині Василівні та Соколу Олександру 

Валерійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:18:113:0098) по вул. Марка Вовчка, 53/150 загальною площею 

0,0407 га (у тому числі по угіддях: 0,0407 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

32. Затвердити Задорожному Володимиру Тимофійовичу, Понуренко 

Людмилі Тимофіївні та Полузановій Тетяні Тимофіївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

по вул. Глинки, 37 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Задорожному Володимиру Тимофійовичу, Понуренко Людмилі 

Тимофіївні та Полузановій Тетяні Тимофіївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:355:0103) по вул. Глинки, 37  

загальною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 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. 
 

33. Затвердити Гамандій Антоніні Іванівні, Соколовій Світлані 

Володимирівні та Соколову Олегу Олександровичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

по вул. Бобринецький шлях, 93 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гамандій Антоніні Іванівні, Соколовій Світлані Володимирівні 

та Соколову Олегу Олександровичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:43:396:0116) по вул. Бобринецький  

шлях, 93 загальною площею 0,1529 га (у тому числі по угіддях: 0,1529 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

34. Затвердити Лисенко Валентині Володимирівні та Лисенку Віктору 

Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

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

по вул. Сумській, 72 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лисенко Валентині Володимирівні та Лисенку Віктору 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:42:378:0079) по вул. Сумській, 72 загальною площею 0,0601 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0601 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

35. Затвердити Сидорову Костянтину Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

по вул. Закарпатській, 17 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сидорову Костянтину Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:144:0066) по вул. Закарпатській, 17    

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. 
 

36. Затвердити Закопнюку Сергію Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Делегатській, 45 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Закопнюку Сергію Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:035:0074) по вул. Делегатській, 45 загальною 
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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. 
 

37. Затвердити Ноженку Олексію Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Микитенка, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ноженку Олексію Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:421:0077) по вул. Микитенка, 13 загальною 

площею 0,0871 га (у тому числі по угіддях: 0,0871 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

38. Затвердити Кукуленко Ганні Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Гетьмана Сагайдачного, 16  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кукуленко Ганні Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:049:0158) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 16 

загальною площею 0,0605 га (у тому числі по угіддях: 0,0605 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

39. Затвердити Неживому Анатолію Федоровичу та Шепелюк Раїсі 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Мінській, 47 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Неживому Анатолію Федоровичу та Шепелюк Раїсі  

Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:02:030:0117) по вул. Мінській, 47 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. 
 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Кушніренко Вірі Олександрівні та Забродній Валентині 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:424:0068) по вул. Олімпійській, 20 загальною площею  

0,0940 га (у тому числі по угіддях: 0,0940 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

41. Затвердити Крупченко Надії Олександрівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Вознесенському, 107 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Крупченко Надії Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:399:0055) по пров. Вознесенському, 107 

загальною площею 0,0408 га (у тому числі по угіддях: 0,0408 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 


