
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 25 листопада 2021 року        № 1012 
 

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 Стрельченку Валерію Олексійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Крутому, 35-б для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стрельченку Валерію Олексійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:25:153:0055) по пров. Крутому, 35-б 

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. 
 

2. Затвердити Сушку Олександру Миколайовичу, Сушко Оксані Сергіївні 

та Шумській Наталії Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Городньому, 2/32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сушку Олександру Миколайовичу, Сушко Оксані Сергіївні та 

Шумській Наталії Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:345:0044) по пров. Городньому, 2/32   

загальною площею 0,0446 га (у тому числі по угіддях: 0,0446 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. 

3. Затвердити Скобі Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олени Теліги, 19 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скобі Валентині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:071:0089) по вул. Олени Теліги, 19 загальною 

площею 0,0299 га (у тому числі по угіддях: 0,0299 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

4. Затвердити Авраменко Галині Миколаївні та Мачелюк Оксані 

Леонідівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Олімпійській, 17 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Авраменко Галині Миколаївні та Мачелюк Оксані Леонідівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:424:0076) по вул. Олімпійській, 17 загальною площею  

0,0652 га (у тому числі по угіддях: 0,0652 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

5. Затвердити Павленко Надії Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тульській, 81 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Павленко Надії Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:378:0083) по вул. Тульській, 81 загальною 

площею 0,0559 га (у тому числі по угіддях: 0,0559 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Вдовиченку Сергію Івановичу та Тищенку Віктору 

Пилиповичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Роздільному 1-му, 3 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Вдовиченку Сергію Івановичу та Тищенку Віктору 

Пилиповичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:13:086:0066) по пров. Роздільному 1-му, 3 загальною площею 

0,0540 га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

7. Затвердити Сідею Василю Тарасовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Власенка, 24-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сідею Василю Тарасовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:152:0098) по вул. Юрія Власенка, 24-а 

загальною площею 0,0370 га (у тому числі по угіддях: 0,0370 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Подколзіній Олені Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Остапа Вишні, 33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Подколзіній Олені Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:396:0120) по пров. Остапа Вишні, 33 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Носовській Ірині Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 24 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Носовській Ірині Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0136) по пров. Мінському, 24 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. 
 

10. Затвердити Крупченко Ірині Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олени Теліги, 55/57 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Крупченко Ірині Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:082:0093) по вул. Олени Теліги, 55/57 

загальною площею 0,0262 га (у тому числі по угіддях: 0,0262 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Островерх Ользі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Айвазовського, 36-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Островерх Ользі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:397:0131) по вул. Айвазовського, 36-а 

загальною площею 0,0579 га (у тому числі по угіддях: 0,0579 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Петровській Катерині Миколаївні, Чеголі Валентині 

Василівні та Чеголі Сергію Вікторовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Авіаційній, 65 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Петровській Катерині Миколаївні, Чеголі Валентині Василівні 

та Чеголі Сергію Вікторовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:123:0049) по вул. Авіаційній, 65 загальною 

площею 0,0700 га (у тому числі по угіддях: 0,0700 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

13. Затвердити Урсатій Марині Сергіївні та Римаренко Ірині 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Верхній П’ятихатській, 15 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Урсатій Марині Сергіївні та Римаренко Ірині Володимирівні  

у власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:50:422:0053) по  

вул. Верхній П’ятихатській, 15 загальною площею 0,0522 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0522 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 Пляці Ользі Василівні, Пляці Віталію Миколайовичу, 

Пляці Ірині Миколаївні та Гінцар Анастасії Ігорівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

по вул. Сиваській, 17-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пляці Ользі Василівні, Пляці Віталію Миколайовичу,  

Пляці Ірині Миколаївні та Гінцар Анастасії Ігорівні у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:14:094:0217)  

по вул. Сиваській, 17-а загальною площею 0,0334 га (у тому числі по угіддях: 

0,0334 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

15. Затвердити Борщенку Сергію Вікторовичу та Матюхіну Петру 

Олексійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Юності, 8 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Борщенку Сергію Вікторовичу та Матюхіну Петру 

Олексійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:15:101:0051) по пров. Юності, 8 загальною площею 0,0557 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0557 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Любинецькій Наталії Анатоліївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Любинецькій Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:145:0112) по вул. Вологодській, 6 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. 
 

17. Затвердити Корнієнко Вікторії Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Корнієнко Вікторії Валеріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:039:0093) по вул. Народній, 13 загальною 

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

18. Затвердити Коцюбі Юрію Петровичу, Городовій Наталії 

Володимирівні та Яровому Андрію Олександровичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

вул. Харківській, 71 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коцюбі Юрію Петровичу, Городовій Наталії Володимирівні та 

Яровому Андрію Олександровичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:25:153:0043) по вул. Харківській, 71 

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. 
 

19. Затвердити Рибаченку Василю Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ствольній, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рибаченку Василю Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:120:0091) по вул. Ствольній, 11 загальною 

площею 0,0635 га (у тому числі по угіддях: 0,0635 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

20. Затвердити Дехтярьовій Галині Дем’янівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ярославській, 54 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дехтярьовій Галині Дем’янівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:091:0081) по вул. Ярославській, 54 загальною 

площею 0,0678 га (у тому числі по угіддях: 0,0678 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Сєдова, 26 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Макодзьобу Максиму Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:243:0092) по вул. Сєдова, 26 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. 
 

22. Затвердити Приймаченко Олені Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Фісановича, 73 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Приймаченко Олені Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:357:0016) по вул. Фісановича, 73 загальною 

площею 0,0449 га (у тому числі по угіддях: 0,0449 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

23. Затвердити Ферману Миколі Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Ватутіна, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ферману Миколі Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:406:0081) по пров. Ватутіна, 5 загальною 

площею 0,0479 га (у тому числі по угіддях: 0,0479 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

24. Затвердити Кравцовій Олені Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 125-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кравцовій Олені Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:411:0049) по вул. Прирічній, 125-а 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. 
 

25. Затвердити Гевлюд Ларисі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Леваневського, 31-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гевлюд Ларисі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:085:0074) по вул. Леваневського, 31-а 
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загальною площею 0,0469 га (у тому числі по угіддях: 0,0469 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

26. Затвердити Кучеренку Олександру Миколайовичу та Кучеренко 

Тетяні Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Артилерійському 1-му, 9 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кучеренку Олександру Миколайовичу та Кучеренко Тетяні 

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:314:0062) по пров. Артилерійському 1-му, 9 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. 
 

27. Затвердити Лівер Ользі Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Григорія Синиці, 33-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лівер Ользі Юріївні у власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:03:020:0018) по вул. Григорія Синиці, 33-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. 
 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Олімпійській, 37 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Дубовченку Олександру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:415:0029) по вул. Олімпійській, 37 

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 Катеринич Ользі Володимирівні та Тимофієвій Єлизаветі 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Юрія Липи, 63/45 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Катеринич Ользі Володимирівні та Тимофієвій Єлизаветі 

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:088:0081) по вул. Юрія Липи, 63/45 загальною площею  

0,0698 га (у тому числі по угіддях: 0,0698 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 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 вул. Кишинівській, 86 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кукіз Ользі Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:378:0043) по вул. Кишинівській, 86 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. 
 

31. Затвердити Андрейченку Сергію Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Степовому, 66 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Андрейченку Сергію Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:167:0059) по пров. Степовому, 66 

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 Кулик Катерині Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Львівській, 24-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кулик Катерині Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:007:0058) по вул. Львівській, 24-а 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. 
 

33. Затвердити Яковенко Тетяні Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по вул. Ризькій, 37/3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Яковенко Тетяні Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:035:0064) по вул. Ризькій, 37/3 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. 
 

34. Затвердити Гончар Вірі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Поперечній 1-й, 9/4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гончар Вірі Іванівні у власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:46:390:0038) по вул. Поперечній 1-й, 9/4 загальною площею 

0,0664 га (у тому числі по угіддях: 0,0664 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

35. Затвердити Решетніковій Ганні Семенівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Решетніковій Ганні Семенівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:353:0060) по вул. Саратовській, 6 загальною 

площею 0,0433 га (у тому числі по угіддях: 0,0433 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

36. Затвердити Осіпенко Наталії Валентинівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Руслана Слободянюка, 173  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Осіпенко Наталії Валентинівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:152:0094) по вул. Руслана Слободянюка, 173 

загальною площею 0,0397 га (у тому числі по угіддях: 0,0397 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
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передається у власність по вул. Генерала Родимцева, 60 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Зазимко Світлані Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:350:0061) по вул. Генерала Родимцева, 60  

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. 
 

38. Затвердити Вітенку Юрію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Віктора Чміленка, 142 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вітенку Юрію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:38:291:0072) по вул. Віктора Чміленка, 142  

загальною площею 0,0618 га (у тому числі по угіддях: 0,0618 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

39. Затвердити Базорову Івану Анатолійовичу та Онисько Ользі Іванівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Кропивницького, 85 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Базорову Івану Анатолійовичу та Онисько Ользі  

Іванівні у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:248:0054) по вул. Кропивницького, 85, що складає відповідно 

1/2 та 1/4 частини від загальної площі 0,1849 га (у тому числі по угіддях:  

0,1849 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

40. Затвердити Щербаню Василю Леонідовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Зеленому, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Щербаню Василю Леонідовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:365:0083) по пров. Зеленому, 13 загальною 

площею 0,0549 га (у тому числі по угіддях: 0,0549 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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41. Затвердити Петренко Світлані Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Курчатова, 7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Петренко Світлані Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:430:0036) по вул. Курчатова, 7 загальною 

площею 0,0446 га (у тому числі по угіддях: 0,0446  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 


