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ПРОЄКТ № 945  
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від «____» ____________ 2022 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 Галушку Василю Васильовичу, Кондратенко Людмилі 

Миколаївні та Левченко Галині Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Чміленка, 115 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Галушку Василю Васильовичу, Кондратенко Людмилі 

Миколаївні та Левченко Галині Анатоліївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:38:291:4444) по вул. Віктора 

Чміленка, 115 загальною площею 0,0909 га (у тому числі по угіддях: 0,0909 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Завіні Олександру Даниловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по тупику Мирному, 12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Завіні Олександру Даниловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:172:0103) по тупику Мирному, 12 загальною 
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площею 0,0395 га (у тому числі по угіддях: 0,0395 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

3. Затвердити Орловій Тетяні Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олени Теліги, 84 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Орловій Тетяні Валеріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:088:0088) по вул. Олени Теліги, 84 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. 
 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Салтикова-Щедріна, 6 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Кудіну Дмитру Сергійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:113:0121) по вул. Салтикова-Щедріна, 6 

загальною площею 0,0481 га (у тому числі по угіддях: 0,0481 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Лебединському Дмитру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Дубініна, 10-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лебединському Дмитру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:49:427:0105) по вул. Володі Дубініна, 10-а 

загальною площею 0,0893 га (у тому числі по угіддях: 0,0893 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

6. Затвердити Федосєєву Руслану Валентиновичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Приміській, 23 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Федосєєву Руслану Валентиновичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:405:0081) по вул. Приміській, 23 

загальною площею 0,0958 га (у тому числі по угіддях: 0,0958 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. 
 

7. Затвердити Шевченку Олегу Васильовичу, Шевченко Ніні Андріївні та 

Богомоловій Надії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Олександра Матросова, 54  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевченку Олегу Васильовичу, Шевченко Ніні Андріївні та 

Богомоловій Надії Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:218:0070 ) по пров. Олександра Матросова, 54 

загальною площею 0,0436 га (у тому числі по угіддях: 0,0436 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Оксаненку Богдану Юрійович технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Делегатській, 3-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Оксаненку Богдану Юрійович у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:041:0046) по вул. Делегатській, 3-а 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. 
 

9. Затвердити Гриценко Ніні Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гриценко Ніні Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:424:0082) по вул. Олімпійській, 15 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. 
 

10. Затвердити Фулзі Івану Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Фулзі Івану Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:385:0058) по вул. Паризької комуни, 15 

загальною площею 0,0622 га (у тому числі по угіддях: 0,0622 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. 
 

11. Затвердити Вахнюк Євдокії Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Районний Бульвар, 43 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вахнюк Євдокії Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:194:0084) по вул. Районний Бульвар, 43 

загальною площею 0,0592 га (у тому числі по угіддях: 0,0592 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Васьків Наталії Віталіївні та Ляшенко Вірі Іванівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Василя Нікітіна, 48 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Васьків Наталії Віталіївні та Ляшенко Вірі Іванівні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:14:114:0085) 

по вул. Василя Нікітіна, 48 загальною площею 0,0767 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0767 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Нетребенко Олені Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Карпатській, 33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Нетребенко Олені Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:144:0067) по вул. Карпатській, 33 загальною 

площею 0,0690 га (у тому числі по угіддях: 0,0690 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

14. Затвердити Григор’євій Валентині Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Власенка, 21-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Григор’євій Валентині Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:160:0100) по вул. Юрія Власенка, 21-а 

загальною площею 0,0396 га (у тому числі по угіддях: 0,0396 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 



 
 

5   

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

15. Затвердити Мірошніковій Тетяні Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Височина, 74 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мірошніковій Тетяні Олексіївні у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:111:0048) по вул. Вадима 

Височина, 74, що складає 19/25 частини від загальної площі 0,0687 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0687 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Олієвській Лілії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Олієвській Лілії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:345:0051) по вул. Вознесенській, 8 загальною 

площею 0,0876 га (у тому числі по угіддях: 0,0876 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

17. Затвердити Шептикіті Івану Івановичу та Шептикіті Вірі Василівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Будівельників, 14-б для будівництва та обслуговування 

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

Передати Шептикіті Івану Івановичу та Шептикіті Вірі  

Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:023:0081) по вул. Будівельників, 14-б загальною площею 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

18. Затвердити Довбиш Людмилі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Межовому, 45 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Довбиш Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:382:0086) по пров. Межовому, 45 загальною 

площею 0,0394 га (у тому числі по угіддях: 0,0394 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. 
 

19. Затвердити Трофименко Тетяні Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Полярній, 42-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Трофименко Тетяні Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:166:0081) по вул. Полярній, 42-а загальною 

площею 0,0369 га (у тому числі по угіддях: 0,0369 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

20. Затвердити Осадчуку Дмитру Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Балтійській, 71 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Осадчуку Дмитру Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:003:0065) по вул. Балтійській, 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. 
 

21. Затвердити Шморгун Олені Семенівні, Грінченко Ганні Вінтонівні та 

Дітковській Людмилі Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Карабінерній, 7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шморгун Олені Семенівні, Грінченко Ганні Вінтонівні та 

Дітковській Людмилі Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:28:240:0049) по вул. Карабінерній, 7 загальною 

площею 0,1095 га (у тому числі по угіддях: 0,1095 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

22. Затвердити Ютиш Тамарі Григорівні та Ютишу Анатолію Петровичу  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Прорізному, 49 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Ютиш Тамарі Григорівні та Ютишу Анатолію  

Петровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:17:120:0093) по пров. Прорізному, 49 загальною площею  
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0,0511 га (у тому числі по угіддях: 0,0511 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

23. Затвердити Кадигроб Ірині Едуардівні та Кадигробу Роману 

Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Балтійській, 39 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кадигроб Ірині Едуардівні та Кадигробу Роману 

Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:03:003:0060) по вул. Балтійській, 39 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 Прокоповій Тетяні Олегівні та Мельниковій Галині 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Лісопарковій, 15 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Прокоповій Тетяні Олегівні та Мельниковій Галині  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:062:0169) по вул. Лісопарковій, 15 загальною площею  

0,0701 га (у тому числі по угіддях: 0,0701 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

25. Затвердити Бойку Ігорю Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Романа Майстерюка, 6-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бойку Ігорю Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:39:334:0069) по вул. Романа Майстерюка, 6-б 

загальною площею 0,0704 га (у тому числі по угіддях: 0,0704 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

26. Затвердити Барабулі Віктору Павловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Юрія Дарагана, 37 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Барабулі Віктору Павловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:394:0097) по пров. Юрія Дарагана, 37   

загальною площею 0,0383 га (у тому числі по угіддях: 0,0383 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

27. Визнати такими, що втратив чинність, пункт 23 рішення 

Кропивницької міської ради від 08.07.2021 № 628 «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадян».  

Затвердити Сивобородовій Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по тупику Прирічному, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сивобородовій Олені Миколаївні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:405:0076 ) по тупику Прирічному, 9 загальною 

площею 0,0687 га (у тому числі по угіддях: 0,0687 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

28. Затвердити Константінову Віталію Вікторовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Верхній, 20  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Константінову Віталію Вікторовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:388:0104) по вул. Верхній, 20    

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. 
 

29. Затвердити Сумєнкіну Юрію Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Лесі Українки, 40/30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сумєнкіну Юрію Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:166:0082) по вул. Лесі Українки, 40/30 

загальною площею 0,0412 га (у тому числі по угіддях: 0,0412 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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30. Затвердити Кузьменку Миколі Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Курганній-56-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кузьменку Миколі Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:362:0133) по вул. Курганній-56-а загальною 

площею 0,0876 га (у тому числі по угіддях: 0,0876 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

31. Затвердити Кулікову Олегу Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по тупику Береславському, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кулікову Олегу Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:198:0028) по вул. тупику Береславському, 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. 
 

32. Затвердити Примак Наталії Станіславівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Галушкіна, 56 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Примак Наталії Станіславівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:245:0072) по вул. Галушкіна, 56 загальною 

площею 0,0541 га (у тому числі по угіддях: 0,0541 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

33. Затвердити Мітьковій Надії Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тульській, 22/9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мітьковій Надії Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:360:0071) по вул. Тульській, 22/9 загальною 

площею 0,0412 га (у тому числі по угіддях: 0,0412 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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34. Затвердити Погребнюк Галині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Канізькій, 94 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Погребнюк Галині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:100:0063) по вул. Канізькій, 94 загальною 

площею 0,0845 га (у тому числі по угіддях: 0,0845 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

35. Затвердити Васильченко Людмилі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Восьмого Березня, 18-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Васильченко Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:136:0106) по вул. Восьмого Березня, 18-а 

загальною площею 0,0515 га (у тому числі по угіддях: 0,0515 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

36. Затвердити Гребенюк Марині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Херсонській, 151 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гребенюк Марині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:403:0023) по вул. Херсонській, 151 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. 
 

37. Затвердити Армашовій Раїсі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ризькій, 38 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Армашовій Раїсі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:035:0082) по вул. Ризькій, 38 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
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38. Затвердити Мироненко Ларисі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мироненко Ларисі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:191:0002) по вул. Криничуватій, 34 загальною 

площею 0,0423 га (у тому числі по угіддях: 0,0423 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

39. Затвердити Гливі Олександру Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

комуни, 12/8 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гливі Олександру Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:385:0053) по пров. Паризької комуни, 12/8  

загальною площею 0,0317 га (у тому числі по угіддях: 0,0317 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

40. Затвердити Лисенко Вікторії Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Приміській, 1-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лисенко Вікторії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:405:0075) по вул. Приміській, 1-б 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. 
 

41. Затвердити Цилюрик Ользі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Генерала Родимцева, 42 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Цилюрик Ользі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:352:0074) по вул. Генерала Родимцева, 42 

загальною площею 0,0674 га (у тому числі по угіддях: 0,0674 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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42. Затвердити Морозовій Аллі Андріївні та Конівщинській Зої Андріївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Панфьорова, 59 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Морозовій Аллі Андріївні та Конівщинській Зої  

Андріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:432:0092) по вул. Панфьорова, 59 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. 
 

43. Затвердити Феркалюку Юрію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Паризької комуни, 10/42 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Феркалюку Юрію Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:397:0116) по вул. Паризької 

комуни, 10/42 загальною площею 0,0400 га (у тому числі по угіддях:  

0,0400 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

45. 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 
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